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KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN

ZEMPLÉNBEN ÉLÕ
KORMÁNYMEGBÍZOTT

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Demeter Ervin (fotónkon) vezeti a
tizennégy közigazgatási szerv öszszevonásával létrejött kormányhivatalt. A nyolc esztendeje Mádon élõ
kormánymegbízott új tisztségében is
fontosnak tartja, hogy elõsegítse
Zemplén fejlõdését, amihez a természeti értékek jobb kihasználásán
és a leszakadó társadalmi csoportok
felzárkózásán keresztül vezet az út.

Sûrû úthibák nehezítik a közlekedést.
Az elmúlt hetekben a szaporodó kátyúk miatt szinte járhatatlanná
vált a 37-es számú fõút Szerencs –
Gesztely közötti szakasza. A Magyar Közút Zrt. ugyan folyamatosan javítja a balesetveszélyes burkolati hibákat, azonban ahelyett,
hogy javulna, inkább romlik a közlekedési helyzet.
Az elmúlt években már hozzászokhattak a Szerencs és Miskolc között közlekedõk, hogy a téli idõszakban egyre több kátyút kell kerülgetniük a 37-esen. 2009 végén egyes szakaszokon már kritikussá vált a helyzet, amelyen a hibák átmeneti kijavításával igyekezett úrrá lenni a közútkezelõ. A nyári idõszakban pedig a
legrosszabb állapotú részeken a felület felmarását, újraburkolását végezték el, és a kátyúk többségébe is meleg aszfalt került. A hideg napok beköszöntéig viszonylag zavartalanul
lehetett közlekedni a 37-es fõúton,
azonban az elsõ fagyok után olyan
számban jelentek meg új kátyúk,
hogy azok, különösen sötétedés után
az autósok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetik. A helyenként húsz
centiméteres mélységû gödrök kerülgetése szlalomversenyhez teszi hasonlatossá a közlekedést.
Szilvai József Attila, a Magyar Közút Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

igazgatója lapunk érdeklõdésére válaszolva kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben elöregedett a 37-es számú
fõút burkolata. A kopórétegek élettartamát tizenöt évre tervezik, bizonyos
szakaszokon azonban ennek a többszörösét élte meg az aszfalt. Ezért a
hideg beköszöntével, különösen a
váltakozó olvadás és fagyás hatására
nagy számban jelentkeznek kátyúk a

fõúton, amely ugyancsak megérett
már a teljes felújításra. Hiába dolgozik az idõjárás függvényében több brigád is a balesetveszélyes úthibák felszámolásán, amit ma megszüntetnek,
amellett holnap újabbak keletkeznek,
akár naponta több mint száz is. Ilyenkor a kátyúzás csak ideiglenes módszerrel történhet.
(Folytatás a 2. oldalon.)

– Milyen változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a hazai közigazgatás hatékonyabban, költségtakarékosan és az ügyfelek megelégedésére
mûködjön?
– Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az átláthatóság biztosítása. Az elmúlt idõszakban zegzugos, helyenként útvesztõvel teli, de mindenképpen bürokratikus volt a közigazgatás rendszere, ami részben indokolt volt, de nagyon sok felesleges elemet is tartalmazott. A változtatás iránya tehát adott és ennek érdekében
elsõ lépésként tizennégy szakigazgatási szerv megyei szintû intézményeit – többek között a tisztiorvosi
szolgálatot, a közlekedési hatóságot,
a földhivatalt, az egészségbiztosítási pénztárat, a nyugdíj-biztosítási
igazgatóságot, a munkaügyi központot – vontuk össze egy szervezetbe
a kormányhivatal keretében. Egységesítjük a felépítési rendet és azonos
elvek mentén szervezzük meg a teljes testület mûködését. Az eddig
meglévõ fölösleges párhuzamok fokozatosan megszûnnek, széttagoltság
helyett összpontosítjuk az eddig különbözõ minisztériumokhoz tartozó
hatóságokat egy törzshivatal irányí-

MEGKEZDÕDNEK A TEMPLOMFELÚJÍTÁSOK
A Norvég Alap támogatásával
megvalósuló „Szerencs történelmi városközpont mûemlék épületegyüttesének és környezetének
felújítása” címû projekt keretében a Rákóczi-vár és a Huszárvár út folyamatban lévõ rekonstrukciója mellett megkezdõdik a református és a római katolikus templomok felújítása – tájékoztatta lapunkat Szabó Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és városfejlesztési osztályvezetõje.
– A munkák elindulását jelentõsen
hátráltatta, hogy a kivitelezõ kiválasztására szolgáló két közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult, így a
vállalkozási szerzõdések aláírása csak
a harmadik, immár sikeres eljárás után,
február 11-én történhetett meg.
A református templom külsõ és
belsõ rekonstrukcióját, valamint a
templomkert rendezését a nyíregyházi székhelyû NYÍRÉPSZER Hungária
Építõipari és Szolgáltató Kft. nyerte el.
A római katolikus templombelsõ, valamint az épület és a várkert keríté-

Az ódon épület kívül-belül is megújul a jövõben.
sének felújítására vonatkozó pályázat
nyertese pedig a debreceni székhelyû
D&D Builder Építõipari és Kereskedelmi Kft. lett.
A két eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt a kivitelezésre április
30-ai projektzárás miatt már csak nagyon rövid idõ maradt hátra, ami feszített munkatempót igényel. A megkötött szerzõdésekben a két cég által

vállalt teljesítési határidõk alapján
azonban megvalósíthatók a tervezett
beruházások. Így tavaszra a Rákóczivár és a Huszárvár út mellett a belváros templomai is megújulnak. Az
építési munkákkal párhuzamosan
megtörténik a református templom orgonájának átépítése, restaurálása is,
amit a Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra végez.

tása alatt, amivel komoly erõforrásokat szabadítunk fel. Azt reméljük:
az ügyintézés egyszerûbbé és gyorsabbá válik, ami a hatóságokkal kapcsolatba kerülõ lakosoknak és vállalkozásoknak egyaránt elõnyt jelent.
Ehhez a rendszerhez ügyfélszolgálat
is kapcsolódik, amely kormányablakként került be a köztudatba. Ezekben a központokban – amelyek jelenleg a megyeszékhelyeken mûködnek – huszonkilenc féle ügy elintézésére nyílik lehetõség egy helyen,
amit az elkövetkezõ idõszakban folyamatosan bõvítünk az ehhez szükséges jogi, technikai és személyi feltételek megteremtésével. A tervek szerint 2013 végére jutunk el odáig, hogy
az államhoz kapcsolódó valamennyi
ügy egy helyen legyen elintézhetõ,
amivel sok felesleges utánajárástól,
utazgatástól és várakozástól kíméljük
meg az embereket.
– Mikor zárul le az átalakítási folyamat?
– Az elsõ lépést tavaly szeptemberben a megyei közigazgatási hivatalok visszaállítása jelentette, amivel – az önkormányzati mûködés törvényességi felülvizsgálatának újbóli biztosításával – ismét helyre álltak
az alkotmányos keretek. A második
fontos intézkedés idén január 1jétõl a megyei kormányhivatalok
létrehozása volt, amit a tervek szerint 2013 januárjában a járási központok felállítása követ a mostani kistérségi székhelyeken, hogy a lehetõ
legközelebb vigyük a szolgáltatásainkat a lakossághoz.
– Az életrajzi adatok szerint 2002tõl Mádon él, ahol családi szõlõbirtokon gazdálkodnak. Mi hozta Önöket Zemplénbe?
– Nagyon szeretünk túrázni, az ország különbözõ vidékeit bejárni. A
magyar borkultúra is felkeltette az érdeklõdésünket, így találtunk rá Tokaj-Hegyaljára, azon belül Mádra. Kilenc éve vásároltunk meg a községben egy régi házat és egy kis szõlõterületet. Új ültetvényeket telepítettünk,
az elhanyagolt állapotú kúriát rendbe hoztuk és azóta – ha a parlamenti
munka nem köt Budapesthez –, Mádon töltöm a szabadidõmet. Immár
több mint nyolc éve élünk a megyében, a Tokaji borvidéken.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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HELYI VIRÁGKERTÉSZET
ÉS ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. Eperjes utcai kertészetében a hideg évszakban is nagy a sürgés-forgás
annak érdekében, hogy tavasztól õszig
virágok díszítsék a település közterületeit. Nehézségként jelentkezik, hogy
a közmunkaprogram átalakulása miatt jelenleg nincs elegendõ dolgozó a
társaságnál.

Vaszily Miklós városi fõkertész arról
tájékoztatta lapunkat, hogy jelenleg két
fóliasátorban és egy üvegházban látja
el feladatát a három állandó és hét közmunkaprogram keretében alkalmazott
dolgozó, akiknek a kiültetési idõszak
végéig, tehát július közepéig folyamatosan van tennivalójuk a telepen.
A cég az elõzõ évekhez hasonlóan
a balkonnövényekbõl mintegy tízezer
darabot, az egynyári virágokból – petúnia, rózsameténg, záporvirág, a bársonyvirág különbözõ változatai, dáliák, rézvirágok – pedig legalább 180 ezer
tövet szeretne 2011-ben kiültetni. A
muskátli, a szalmagyopár és a sarkantyúka várhatóan április és május hónapokban, az idõjárás függvényében
kerül ki a város kandelábereire. A balkonnövény-magok mintegy egyharmadát megvásárolta a cég, amire azért
volt szükség, mert így tudják biztosítani minden esztendõben a megfelelõ,
fertõzésmentes szaporítást. Az egynyári virágok teljes egészében saját nevelésûek.
– Dolgozóink közül néhányan már
jelenleg is metszik a fákat a városban,
és reménykedünk abban, hogy a létszám
hamarosan növekedni fog, mivel a fagyok elmúltával kezdõdik az ágyás-elõkészítés, a kiültetés, majd a gondozási
folyamat, amelynél már sokkal több kézi
munkaerõre lesz szükségünk – fogalmazott Vaszily Miklós, aki hozzátette,
hogy a már felsorolt teendõk mellett a
várkert és a Világörökségi kapuzat környékén lévõ évelõ növényekrõl is folyamatosan gondoskodniuk kell. A
fõkertész tájékoztatása szerint a település
virágágyásai az elmúlt évekhez képest
kevésbé lesznek színesek, mivel idén
takarékossági okokból nem költöttek
pénzt tulipánhagymák beszerzésére.
Az önkormányzat korábbi ülésein
több alkalommal esett szó arról az el-

KÁTYÚCSAPDÁK
A 37-ESEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kisebb lyukakat úgynevezett hideg technológiával javítják, a nagyobb felületeknél pedig újrahasznosított forró aszfaltot alkalmaznak. Szilvai József Attila felhívta a figyelmet a
sebességkorlátozások betartására, mert
60 kilométer/órás tempónál idõben
észlelhetõk a nagyobb gödrök, így a
gépkocsik károsodása is elkerülhetõ.
Az igazgató ismertette, hogy tavaszszal, az aszfaltkeverõ üzemek beindulása után május 31-ig a legrosszabb
részeken nagy felületen elvégzik majd
a burkolatjavításokat, ami hosszabb távon megoldja a problémákat a fõút
Szerencs és Gesztely közötti teljes körû
rekonstrukciójáig. Ahol viszont ez

nem történik meg, ott jövõ télen is közlekedési nehézségekkel kell számolni. Szilvai József Attila kiemelte, hogy
napjainkban a megyében a 3-as számú fõút mezõkövesdi része és a 37es számú fõút van a legrosszabb állapotban. Ezek esetében a burkolatmegerõsítés és újraaszfaltozás szakmai
szempontból mindenképpen indokolt. A 37-es szerepel a hosszabb távú
hazai közlekedésfejlesztési programban. Ez alapján a jövõben bizonyosan folytatódik a négysávosítás, de már
az is komoly elõrelépést jelentene, ha
a most meglévõ két sávot felújítják, ami
európai viszonyokat teremtene és
megnyugtatná a közlekedõket.
Á. A.

Tavasztól a kandeláberekre kerülnek a muskátlik.
képzelésrõl, hogy érdemes lenne a város kertészetében megtermelni a közétkeztetéshez szükséges zöldségmennyiséget. Vaszily Miklós ismertette, hogy terveik szerint a Rákóczi út 123.
számú lakóház mögötti, kb. egy hektáros területen szeretnék elkezdeni ezt
a tevékenységet. Mint megtudtuk, a város konyhái által igényelt mennyiségnek mintegy felét tudják majd elõállítani. Várhatóan vöröshagyma, káposztafélék, sárgarépa, petrezselyem kerül majd az ágyásokba, s ha még lesz
kapacitás, akkor egyéb konyhakerti
növények, mint például a paradicsom
és paprika is helyet kapna a városi konyhakertben. A szakember szerint azonban ez utóbbi növényeket a jó minõség

érdekében fóliasátorban lenne érdemes
termeszteni.
Amennyiben az említett terület megmûvelésére engedélyt kap a Városgazda
Nonprofit Kft., akkor tavasszal megkezdõdhet a munka, amelynél plusz
költségként jelentkezik majd a területrendezés, a talajelõkészítés, és a vetõmagok vásárlása is. A fõkertész véleménye szerint ennek ellenére, a jelenlegi beszerzési áraknál olcsóbban lehet elõállítani a konyhák által igényelt
zöldségeket. Az azonban kérdés, hogy
az új közfoglalkoztatási program biztosítja-e majd a társaság számára azt a
dolgozói létszámot, amit az idén a kibõvült tevékenységû kertészet igényelne.
M. Z.

A 90 ESZTENDÕS VERSMONDÓ
ÚJABB SIKEREI
Mihályi Jánosné
(fotónkon), városunk köztiszteletben álló Radnótidíjas versmondója
a közelmúltban
Budapesten vett
részt az ötödik
Mensáros László Nemzetközi Versés Prózamondó Versenyen, amely-

A HIMNUSZ SZÜLETÉSÉRE
EMLÉKEZTEK ONDON

nek döntõjét január 29-én rendezték meg a Magyar Kultúra Alapítvány
székházában.
Az idén kilencvenedik születésnapját ünneplõ Ica nénit idõs korára való tekintettel Orgona Istvánné
kísérte el az útra. A döntõbe negyven versmondó kapott meghívást, a
résztvevõk két fordulóban mérték
össze tudásukat. Mihályi Jánosné
ezúttal Hûvösvölgyi Ildikó: Emlékeim Mensáros Lászlóról címû elbeszélését mondta el, amellyel hatalmas sikert aratott. A második fordulóba csupán tíz versenyzõ jutott be,
itt olyan versek közül kellett választania a résztvevõknek, amit Mensáros László mondott el élete során. Ica
néni, mint a mezõny legidõsebb
tagja Ady Endre híres mûvét, a Góg
és Magóg fia vagyok én címû költeményt adta elõ.

A részleges javítások csak átmeneti megoldást jelentenek.

FÓRUM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKRÓL

A Magyar Szocialista Párt szerencsi koordinációs tanácsa által
szervezett fórum
vendége volt január 22-én Katona
Tamás, korábbi
pénzügyminisztériumi államtitkár
(fotónkon). A Népházban megrendezett esemény elõadója a hazánkban tapasztalható politikai helyzet
kialakulásának elõzményeit taglalta.
Szó volt többek között arról, hogy
az új kabinet, megalakulása után
igyekezett minden pozíciót saját embereivel betölteni, és Katona Tamás
szerint az is kiderült, hogy a vezetõ
politikai párt hatalomra készült, nem

pedig kormányzásra. Az MSZP országos elnökségének tagja kijelentette: a Fidesznek nyolc évi ellenzéki politizálás után sem volt elképzelése arról, hogy a gazdasággal mit
kellene kezdenie. Katona Tamás
ugyancsak a kormánypártnak rótta fel
a forint gyengülését, jelentõs gondot
okozva a deviza alapú hitellel rendelkezõ magyar családoknak. Az
elõadó szerint az emberek többségének megérné a magánnyugdíjpénztáraknál maradni. Katona Tamás
szerint az ezzel ellentétes lépésre ösztönzõ törvény alkotmányellenes,
aminek több rendelkezését az Alkotmánybíróság meg fogja semmisíteni. Ennek elmaradása esetén pedig
az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak majd jogorvoslatért.

FOGYATÉKKAL ÉLÕKNEK SEGÍTENEK

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete az elmúlt év
õszén
tartotta
tisztújító
közgyûlését, ahol a
tagság a leköszönõ
Mileff László helyébe Koroknay Károlyt (fotónkon) választotta meg a
szervezet elnökének.
A magyar kultúra napja alkalmából
tartottak megemlékezést január 24-én
az Ondi Idõsek Klubjában. A rendezvényen a szerencsi gondozási központ
munkatársai idézték fel azt a napot,
amikor Kölcsey Ferenc 1823. január

22-én befejezte a Himnusz megírását.
Ennek tiszteletére minden évben megemlékeznek hazánkban a magyar kultúra napjáról. A szociális területen
dolgozók mellett helyi diákok zenés
mûsora színesítette a programot.

A tállyai fiatalember megalakulása óta kapcsolatban áll a szerencsi
egyesülettel, amelynek hosszú ideje
vezetõségi tagja. Az új elnök arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 32 települést magába foglaló egyesület 1900
mozgáskorlátozott embernek igyek-

szik segítséget nyújtani a lakás-átalakítási támogatások ügyintézése
mellett minden olyan dologban, amit
otthonukban, vagy saját településükön nem tudnak megoldani. Koroknay Károly szeretné, ha más, nagy
szervezetekhez hasonlóan a szerencsi központ mellett a községekben is
mûködnének azok a társszervek, melyek tudják támogatni a mindennapi
munkájukat. Ehhez kapcsolódva a
jövõben akkreditált foglalkoztatóvá
válik az egyesület, ami után fogyatékkal élõ embereknek tudnak napi
elfoglaltságot biztosítani. A késõbbiekben alkalmazandó mozgássérültek
kihelyezett szolgálatot látnak el például a településeken, ahol az ott élõ
sorstársaik ügyintézéseit tudják segí-

teni. Ezzel nem csak a szervezet tevékenysége válik sokrétûbbé, hanem a fogyatékosok is értelmes életcélhoz juthatnak, amihez az állam
biztosít központi támogatást.
A Hegyalja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete az 1200 forintos éves tagdíjakból, pályázati támogatásokból,
a Mozgáskorlátozottak Országos
Egyesületeinek Szövetsége juttatásából és a személyi jövedelemadók
egy százalékos felajánlásából gazdálkodik. A szervezet céljai között
szerepel az is, hogy felhívják a helyben és környéken mûködõ vállalkozások, magánemberek figyelmét:
akár csak az egyesületi tagdíj befizetésével váljanak a szervezet pártoló tagjává a jövõben.
M. Z.

AKTUÁLIS

MI A VÉLEMÉNYE A 37-ES
SZÁMÚ FÕÚT ÁLLAPOTÁRÓL?
Derda Péter:
– Taxisként sokszor kell megjárnom a Szerencs
– Miskolc közötti útszakaszt. Az elmúlt hetekben bizonyos részeken már a tûréshatárt
meghaladó volt a kátyúk száma. Az úthibákból adódó veszélyhelyzeteket nem sebességkorlátozással kellene megelõzni, hanem a gödrök megszüntetésével. Egy elõnye azért van a
kátyúknak: aki nappal vagy éjszaka halad a 37esen, bizonyosan nem fog elaludni a volán mögött. A mezõgazdasági vontatókat, lassú jármûveket és lovas kocsikat pedig nem kellene
kitiltani, hiszen lassan már csak ezekkel használható közlekedésre az úttest.
Félõ, hogy elõbb-utóbb súlyos balesetet okoznak a kátyúk, hiszen a mélyebb
gödrök kerülgetése miatt olykor szembe találkoznak egymással az ellentétes
irányba haladó autók. Látom, hogy a közútkezelõk igyekeznek úrrá lenni a
problémákon, de sziszifuszi munkát végeznek, mert már régen nem a lyukak
betömésére, hanem teljes újraaszfaltozásra volna szükség a 37-esen.
Mileff Tamás:
– Leginkább vonattal utazom, de az ismerõseim körében többen hagyták már el a dísztárcsáikat, vagy rongálódott meg a felnijük a 37es számú fõúton. Én is láttam több autóst, amint
egy-egy gödörnél a telefonjával készít fényképfelvételeket, mert feltehetõen valamilyen kár
érte õket. Nappal még csak-csak ki lehet kerülni kátyúkat, de sötétedés után erre már akkor sincs esély, ha valaki betartja a 60 kilométeres sebességkorlátozást. Így este ajánlatosabb
elkerülni a 37-est. A probléma persze nem újkeletû, hiszen hosszú évek alatt ment tönkre a burkolat, mert soha nem jutott
elég pénz arra, hogy az idõszerûvé vált felújításokat elvégezzék. Napjainkban
már olyan súlyos a helyzet, ami csak jelentõs, egyszeri ráfordítással orvosolható. Remélem, hogy rövid idõn belül új burkolatot kap a 37-es és jó volna,
ha az útpálya a Miskolc és Gesztely közötti szakaszhoz hasonlóan kétszer két
sávosra bõvülne.
Gönczi Gyõzõ:
– A munkám miatt naponta ülök autóba és járom az országot. A harminchetes állapota –
Gesztelytõl a mádi körforgalmi csomópontig
– siralmas. Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy ilyen magas üzemanyagárak mellett
– amely az útalap egy részét is magába foglalja –, autók mennek tönkre és olyan rossz
minõségû ez a fõút, amely lassan példa nélküli az országban. A kocsik szinte szlalomra
kényszerülnek a sûrû forgalomban, hogy elkerüljék az óriási mélyedéseket. A sofõr megijed, áttér a menetirány szerinti bal oldali sávba, ott pedig jön a szembõl érkezõ, aki olykor szintén hasonló manõverre kényszerül. Tarthatatlan ez az
állapot, amely a balesetveszélyes helyzetek mellett rengeteg anyagi veszteséget is okoz az autósoknak. A napokban történt, hogy az öt kilométeres szakaszon belül három kocsi állt az út szélén, az egyik defekt miatt, a másik
kettõ sofõrje a keréktárcsáját kereste. Az én autómnak az egyik felnije is a
gödrök miatt ment tönkre.
Tóth István:
– Mentõtisztként dolgozom a városban, a nap
24 órájában közlekedünk kollégáimmal a
Szerencs és Miskolc közötti fõúton. Az út minõségével kapcsolatban tapasztalataim sajnos,
nagyon rosszak. Ha röviden akarnám jellemezni a 37-es állapotát, akkor azt kell mondanom: élet- és balesetveszélyes! Naponta tapasztaljuk, ahogy az autósok igyekeznek kerülgetni a kátyúkat, gödröket, védve saját, utasaik és jármûveik épségét. Ezen a fõúton jelentõs a napi forgalom. Csak a szerencsének
köszönhetõ, hogy eddig – legalábbis a tudomásom szerint – nem történt komolyabb baleset a kátyúk miatt. Nem hiszem, hogy a hatvan kilométeres sebességkorlátozás megoldást jelent a problémára, itt egy teljes aszfaltozásra
lenne szükség ahhoz, hogy biztonsággal járható legyen ez a szakasz. Mi ezek
ellenére továbbra is tesszük a dolgunkat, bízva gépkocsivezetõ kollégáink
rátermettségében és tapasztalatában. Sajnos, azonban van olyan helyzet, amikor már ez sem elég: a betegek érdekében történõ gyorsabb, esetszerû közlekedés szinte lehetetlen az említett útszakaszon.
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SZÁMLATARTOZÁSOK ÉS BÉRKIFIZETÉSEK

Rendkívüli tájékoztatót tartott
február 4-én az általános iskola Bolyai épületében Koncz Ferenc. A polgármester az önkormányzati dolgozók februári bérkifizetése körül elterjedt rémhír eloszlatása miatt kereste fel a város alkalmazottait.

A tájékoztatóban elhangzott: a napokban találgatások láttak napvilágot a település jelenlegi anyagi helyzetével kapcsolatban. Koncz Ferenc
megnyugtatta a közalkalmazottakat
és köztisztviselõket: ugyan néhány
nap csúszással, de legkésõbb február 10-éig mindenki megkapja az illetményét.
A kialakult nehézségek elõzményeirõl szólva a polgármester arról tájékoztatott, hogy az önkormányzatnak nincs tovább terhelhetõ vagyona,
felélte a lehetõségeit. Ismertette, hogy
a város rendszeres bérhitellel gazdálkodik: a hónap elején felveszik a

80-90 millió forintos kölcsönt, amit
a következõ igénybevétel elõtt vissza
kell fizetni. A sorban álló, kifizetetlen számlák teljesítése miatt ez január
végéig nem sikerült, amelyre megoldást kellett találni. – A Szerencsi Bonbon Kft. elsõ félévi iparûzési adóját
fizette be a város számlájára, az
egyik alpolgármester pedig további
jelentõs összegû kölcsönt biztosított
annak érdekében, hogy a bérhitelt
vissza tudjuk fizetni – emelte ki
Koncz Ferenc, aki arról is szólt, hogy
a napi nehézségeket tetézik a több
százmillió forintos számlatartozások.
Ezen felül további problémát jelent,
hogy e hónapban a hozzávetõleg 90
milliós normatív támogatás helyett 9
millió forint érkezett az önkormányzat számlájára. Emiatt a jövõben
is elõfordulhat a mostanihoz hasonló helyzet, azaz, hogy néhány nappal késõbb érkezik meg a dolgozók
folyószámláira a fizetés.

A szerencsi képviselõ-testület január
20-ai ülésén rendelkezett az önkormányzat által létrehozott környezetvédelmi alapba talajterhelési díjként
befizetett összegek felhasználásáról. A
meghozott döntés alapján a város a
beérkezett kérelmek alapján három helyi ingatlantulajdonosnak biztosít
egyenként 16 ezer forintot a szennyvízbekötésekhez szükséges idomok
megvásárlásához.

Az önkormányzat talajterhelési díjjal kapcsolatos bevételeit jogszabályi
elõírások szerint kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni – tájékoztatta lapunkat Deák Zsolt,
a polgármesteri hivatal mûszaki ügyintézõje. A képviselõ-testület az elmúlt
idõszakban kialakult gyakorlat alapján a rendelkezésre álló összegbõl
magántulajdonban lévõ ingatlanok
szennyvízbekötéseinek megvalósítá-

sát segíti elõ az adható támogatással.
Az igényléseket a jogosultaknak a polgármesteri hivatalban kell benyújtani, mellékelve a szennyvízelvezetésre is szóló szolgáltatási szerzõdést,
vagy egy ugyanilyen tartalmú közüzemi számlát. Az idén benyújtott kérelmek elbírálása a pénzügyi bizottság javaslata alapján a várhatóan
2012 januárjában megtartandó képviselõ-testületi ülésen történik.

HÍREK RÖVIDEN
SPORTBÁL. Idén is bált rendez Szerencs Város Sportegyesülete. A táncos
mulatságnak február 26-án a Bocskai
gimnázium aulája lesz a helyszíne. A
programban a közös szórakozás mellett ünnepi pillanatok is szerepelnek,
amikor az elmúlt évben kiemelkedõ teljesítményt nyújtó fiatal szerencsi sportolókat tüntetik ki.
TÁMAD AZ INFLUENZA. Január
utolsó hetében a Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Toka-

ji Kistérségi Népegészségügyi Intézet területén a figyelõszolgálatot ellátó orvosoknál jelentõsen megnõtt a betegforgalom. Míg az elõzõ héten 37-en, a
hónap utolsó hét napjában már 119en jelentkeztek a doktoroknál influenzaszerû tünetekkel. A kórt leggyakrabban az óvodás és az általános iskolás
korosztályoknál, valamint a 35–59 életév közötti felnõtteknél regisztrálták. A
100 lakosra jutó megbetegedési arány
még nem érte el a járvány szintet, de
ha az eddigi tendencia folytatódik, ak-

kor már elmondhatjuk, hogy a térségünkbe is megérkezett az influenza.
ÁLLÁSAJÁNLAT. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltségén
nyilvántartott állásajánlatok alapján
Szerencsen gépjármû-értékesítõként és
autószerelõként lehet elhelyezkedni.
Mádon forgácsolót, lakatosokat, valamint CO-hegesztõket alkalmaznának.
Tel.: 47/361-909.

NYOMDÁK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

A Szerencsi Hírek kéthetente megjelenõ közéleti lap levilágítására,
nyomtatására, valamint szállítására
várjuk a 2010-es esztendõre árajánlataikat legkésõbb 2011. február 25ig levélben (postacím: Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. 3900
Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy e-mailben (varosuzemelteto@szerencs.hu).
Mûszaki paraméterek:
Formátum: A/3. Példányszám:
1600 db. Terjedelem: 16 oldal. Megjelenés: 21 alkalom. Papír: 70 g/m2
ofszet. Szín: 2 oldal (1-es és 16-os oldal) 4 + 4; 16 oldal belívek (2–15 oldal) 1 + 1. Feldolgozás: 1 hajtás, 100
db-os kötegelés.
Határidõk: A betördelt oldalakat a
megjelenés hetének keddjén 16.30
óráig adjuk át. Külön kérünk ajánlatot annak vállalására, hogy a ki-

nyomtatott és kötegelt újságot a nyomda elszállítja expediálás céljából a Magyar Posta Zrt. miskolci elosztójába
(740 db) és a Lapker Zrt. miskolci elosztójába (560 db) a megjelenés hetének csütörtökjén 10 óráig. A további
példányokat a szerkesztõség átveszi
csütörtökön 13 óráig. A szállítás vállalása nélkül a Magyar Posta Zrt. és
a Lapker Zrt. elosztóiba kerülõ kinyomtatott lapok átadása csütörtökön
8 óráig történik Szerencsen.

A szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár köszönetet mond

A szervezet a budapesti szórakozóhelyen történt tragédiához hasonló
esetek elkerülése érdekében akkreditált képzéseket szervez. A kurzusokra
február 7-tõl lehet jelentkezni a lakóhelyhez legközelebbi vöröskeresztes
irodában. Az õrzõ-védõ vállalkozások
számára nyolc órás újraélesztõ és fél-

mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át intézményünk javára ajánlották fel.
Az ebbõl származó 55 838 forintot 2011. év tavaszán egy gyermekelõadás megvalósítására fordítjuk.
Köszönettel: Uray Attiláné
igazgató

Közöljék azt is, hogy amennyiben
szerkesztõségünk a nyomdával megállapodást köt a munka elvégzésére,
akkor éves szinten milyen összegben
kíván hirdetéseket közzé tenni a Szerencsi Hírekben. Fizetés: az egyes lapszámok megjelenését követõen,
számlázás után átutalással, 30 napos
határidõvel. További kérdésekre készséggel adunk felvilágosítást munkaidõben telefonon a 47/561-180-as
számon.

ELSÕSEGÉLYNYÚJTÓ
TANFOLYAM

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÉKÉRT
tõség szerint a jövõben is segítsék
munkánkat és támogassák nyugdíjasklubunkat.
Adószámunk: 18443459-1-05
Fincziczki Istvánné
klubvezetõ

A polgármester megjegyezte: a
közelmúltban indult el az egymilliárd forintos, svájci frank alapú kötvény átírása euró elszámolásúra, illetve kezdeményezték a törlesztés átütemezését, amelynek évi százmilliós nagyságrendje katasztrófahelyzetet teremtene.
Koncz Ferenc szerint az elkövetkezõ hónapokban lesznek még nehézségei a településnek, azonban
kérte a dolgozók támogatását, mert
– mint mondta – van esély arra, hogy
Szerencs gazdasági helyzete stabilizálódjon a jövõben. – Amíg csak tehetem, azért küzdök, hogy a gondok
ne súlyosbodjanak, és elinduljon az
a folyamat, amely emelkedõ pályára állíthatja a várost – fogalmazott a
polgármester, aki az általános iskola mellett minden városi fenntartású
intézményt felkeresett a dolgozók tájékoztatása érdekében.
M. Z.

TÁMOGATOTT SZENNYVÍZBEKÖTÉS

A Magyar Vöröskereszt közleményben hívja fel a hazai diszkótulajdonosok, õrzõ-védõ cégek és
a fiatalok figyelmét a közeljövõben
induló elsõsegélynyújtó tanfolyamaira.

A Nyárutó Klub nyugdíjas civil
szervezet nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik 2010. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogattak bennünket. A befolyt
160 397 forintot a klub mûködési
költségeire, valamint az alapszabályban rögzített cél szerinti kiadásokra fogjuk fordítani. Kérem, lehe-
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automata defibrillátor használatát oktató programot, a fiataloknak alapfokú,
míg a diszkótulajdonosoknak munkahelyi elsõsegélynyújtó tanfolyamot
ajánlanak.
A Magyar Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra, hogy minél többen sajátítsák el az elsõsegélynyújtás alapjait annak érdekében, hogy a West Balkánban történt tragédiához hasonló eset ne
fordulhasson elõ.
A további részletekrõl a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Területi Szervezetének titkárától a 20/414-2504-es telefonszámon lehet érdeklõdni.
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A SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉS
KÖZÖS ZEMPLÉNI IRÁNYAI

A Zempléni Térségi Integrált
Szakképzõ Központ (TISZK) az elmúlt idõszakban pályázati támogatásból több mint ötszázmillió forintot fordított a hozzá tartozó középfokú oktatási intézmények fejlesztésére, a közös feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésére.

A Borsod-AbaújZemplén Megyei
Közgyûlés, valamint öt települési
önkormányzat
együttmûködésével 2008. szeptember 1-jén alakult meg a Zempléni Szakképzésszervezési Társulás, amelyhez késõbb
további két város csatlakozott – tájékoztatta lapunkat Marton Péter, a
testület elnöke (fotónkon). – A közös
célkitûzés a korszerû, a gazdaság igényeit figyelembe vevõ szakemberképzés kialakítása a pályázati források felhasználásával. A konzorcium
keretében a megyei önkormányzat
mellett Bõcs, Encs, Mezõkövesd, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs és
Szikszó fogott össze, a TISZK-hez kilenc településrõl összesen tizenöt

szakképzést folytató középiskola tartozik. A megalakulást követõen sikeres pályázatot nyújtottunk be az
ESZA Nonprofit Kft. által kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Programra. Az elnyert 397 millió forintot többek között pedagógus-továbbképzésekre, az intézmények egységes informatikai háttérének kiépítésére, a
felnõttképzés akkreditációjára és szervezetfejlesztésre fordítottuk. Oktatásra összesen 176 millió forint állt
rendelkezésre. Korszerû vállalatirányítási szoftver került többek között
a szerencsi Bocskai gimnáziumba.
Központosított közbeszerzési eljárás
keretében 13 nagyteljesítményû szervert, 50 multimédiás számítógépet,
valamint két-két másológépet, illetve projektort vásároltunk. A Zempléni TISZK elkészítette a szakképzés
fejlesztési tervét, amely már a jövõ
igényeihez igazítja és koordinálja az
egyes tagintézmények kínálatát –
emelte ki Marton Péter.
Tavaly a TISZK felnõttképzési intézményi akkreditációt szerzett,
amely egy új terület felé történõ nyitást tesz lehetõvé és a bevételszerzés egyik fõ forrása lehet. A munkaszervezet legfontosabb feladatai
közé tartozik TISZK-szinten a szak-

képzés irányítása, koordinálása, a
szakképzési hozzájárulások fogadása és továbbítása a szakképzõ intézmények felé.
A társulás a korábban pályázati projekt támogatásában nem részesülõ három önkormányzata – Mezõkövesd,
Szikszó, Bõcs – szakképzõ iskoláinak
érdekeit figyelembe véve újabb pályázatot nyújtott be, amit a bíráló bizottság 136 millió forinttal támogatott. A program szakmai megvalósítása jelenleg is folyamatban van.
A TISZK 2010-ben decentralizált
pályázaton közel 24 millió forintot
nyert, amit hét szakképzõ intézményünkben az oktatás fejlesztésére, a
gyakorlati képzéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítottunk – ismertette az elnök.
Az elnök a jövõ feladatai között
említette a szakképzés struktúrájának
korszerûsítését, a tárgyi feltételek jelentõs mértékû javítását, és új szakmák – gyógyszertári asszisztens, biztonságtechnikai szerelõ, stb. – bevezetését annak érdekében, hogy a
középiskolákból kikerülõ fiatalok
versenyképes tudás birtokában meg
tudjanak felelni a piaci követelményeknek.
Á. A.

AMERIKAI NYELVTANÁR A BOCSKAI GIMNÁZIUMBAN

Az elmúlt év
szeptemberétõl új
anyanyelvi tanár
dolgozik a szerencsi Bocskai István
Gimnáziumban.
Elisabeth Babcock
(fotónkon)
az
Amerikai Egyesült Államokból, azon
belül Portlandbõl érkezett Magyarországra.

Elisabeth Babcock egyetemi tanulmányai idején, az egyik profeszszorától hallott a lehetõségrõl, miszerint hazánkban pedagógusok vállalhatnak munkát a tanárcsere-program keretében. – Amikor ez elõször

szóba került, az ország neve érdekesen hangzott számomra, így rövid
gondolkodás után egyre inkább úgy
éreztem: szeretném közelebbrõl
megismerni Magyarországot, és hasznos lesz külföldi tapasztalatokat szerezni az oktatás területén.
A fiatal pedagógus elsõ benyomásai rendkívül pozitívak. Békés,
kedves városnak tartja Szerencset és
hálás Gál András gimnáziumi fõigazgatónak, akitõl sok támogatást kapott.
Azt tapasztalta, hogy a városban segítõkészek az emberek. – Még csak
rövid idõt töltöttem Szerencsen, de
az elsõ iskolai élményeim is rendkívül kedvezõek: a gimnáziumban felkészült tanári kar végzi az oktatást,

és meglepõdve tapasztaltam, hogy a
diákoknak milyen magas szintû az
angolnyelv-tudása – hangsúlyozta.
Elisabeth Babcock az USA-ban
kezdte pályafutását: egy olyan iskolában dolgozott, ahová különbözõ
nemzetiségû bevándorlók gyerekei
jártak. Talán ez volt az elsõ nagy különbség, hiszen itt Magyarországon
minden diák azonos anyanyelvvel
rendelkezik. – A szerzõdésem júniusig szól – emelte ki a tanár – a továbbiakról még nem döntöttem. Elképzelhetõ, hogy maradok még egy
évig Magyarországon, de akkor a fõvárosban szeretnék dolgozni, vagy viszszautazom az USA-ba és ott folytatom a pedagógusi pályát. M. Z.

TÁMOGAT A BALOGH SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

A szerencsi székhelyû Balogh
Sándor Alapítvány harmadik éve hirdeti meg tanulmányi ösztöndíj-pályázatát a rászoruló, hátrányos helyzetben élõ diákok számára. A jogosultak az elmúlt év decemberéig
adhatták be igénylésüket a civil
szervezethez. A kuratórium döntése alapján a 2010/2011-es oktatási esztendõ második félévében az
alábbi fiatalok részesültek könyvcsomag-, vagy pénzbeni támogatásban.
Barócsi Vivien – Megyaszó 5000
Ft/hó; Bernáth Angéla – Taktaharkány
5000 Ft/hó; Bodnár Barnabás – Megyaszó 10 000 Ft/hó; Budai Klementina – Taktaharkány 5000 Ft/hó,
Busku Izabella – Szerencs 10 000
Ft/hó; Homa Éva – Szerencs, 5000
Ft/hó; Horváth Alexandra – Monok
5000 Ft/hó; Horváth Roxána – Monok 5000 Ft; Hugai Enikõ – Szerencs
5000 Ft/hó; Hugai János – Szerencs
5000 Ft/hó; Hugai Zoltán – Szerencs
5000 Ft/hó; Kardos Zoltán Máté – Szerencs 5000 Ft/hó; Kecskés Vivien –
Monok 5000 Ft/hó; Kurucz Georgina – Szerencs 10 000 Ft/hó; Lakatos
Emese – Szerencs 5000 Ft/hó; Nagy
Kristóf –Taktaharkány 5000 Ft/hó;
Nagy Zsanett – Taktaharkány 5000

Ft/hó; Orosz Szimonett – Monok
5000 Ft/hó; Poczkodi Zalán – Szerencs 10 000 Ft/hó; Ruszó Vanda –
Szerencs 5000 Ft/hó; Ruszó Vivien –
Szerencs 5000 Ft/hó; Tóth Dávid –
Szerencs 10 000 Ft/hó; Váraljai Enikõ
– Monok 5000 Ft/hó; Váraljai István
Gyõzõ – Monok 5000 Ft/hó; Zurai Lilla –Taktaharkány 5000 Ft/hó.
Könyvcsomagot vehettek át: Balogh
József – Megyaszó, Bohács Marietta
–Taktakenéz; Gacsári Tamás – Tak-

taharkány; Juhász Milán – Szerencs;
Kalderál Alexandra – Megyaszó, Kocsis Adrienn – Megyaszó, Nagy Henrietta – Taktaharkány; Németh Anita
– Szerencs; Nógrádi Attila – Szerencs;
Ondó Dénes – Megyaszó; Orosz
Máté – Tiszalúc; Pircs Bianka – Taktaharkány; Puklus Dávid – Monok;
Rontó Rózsa Margaréta – Taktaharkány; Szabó Tünde – Megyaszó; Szakállas Mónika – Bekecs; Tóth Roland
– Szerencs; Vitelki Péter – Megyaszó.

APÁCZAI-DÍJ AZ IGAZGATÓNAK
Nagy megtiszteltetés érte a megyaszói Mészáros Lõrinc Körzeti Általános Iskolát, amikor
Vincze Szabolcs
igazgatót a „Genius
Apáczai Diploma”
ezüst fokozatával tüntették ki.
Az átadó ünnepséget január 20-án
rendezték meg Budapesten az Apáczai
Kiadó központjában. A „Génius Apáczai Diploma” arany-, ezüst- és bronzfokozatai a magyar pedagógus társadalom Kossuth-díjjal felérõ elismerései, amit nemcsak a komoly pénzjutalom, valamint a gyönyörû oklevelek

és plakettek jelképeznek, hanem az a
magas szakmai és társadalmi elismertség is, amit a héttagú kuratórium
összetétele biztosít. Olyan személyek
döntenek a díjak odaítélésérõl, akik
szakmailag és emberileg is az ország
legkiválóbbjai között vannak, magukénak vallják az Apáczai Kiadó nemzettudatot és magyarságunkat erõsítõ
eszmeiségét, valamint „A szeretet az
élet” szellemiségét.
Vincze Szabolcs 2009-tõl vezeti a
megyaszói általános iskolát, irányítása alatt – pályázat segítségével – megújult az intézmény épülete és a pedagógusok számára is biztosított a szakmai fejlõdés lehetõsége.

NAGYOBB FIGYELEM
A FELZÁRKÓZTATÁSRA

A félévzáró értekezleten az elkövetkezô hónapok feladatait is meghatározták a pedagógusok.
Félévzáró értekezletet tartottak január 24-én a Szerencsi Általános Iskolában. A Rákóczi épület konferenciatermében az intézmény tantestülete elõtt a munkaközösségek vezetõi számoltak be az alsó és felsõ tagozatosok eddigi teljesítményérõl. A
tanácskozáson határozat született
többek között arról, hogy a hiányzások csökkentése érdekében a pedagógusok a jövõben nagyobb figyel-

met fordítanak a szülõk tájékoztatására. Erre a lépésre azért van szükség, mert van olyan tanuló is, aki már
az elsõ félévben elérte az ötvenórás
hiányzást. Elhangzott továbbá, hogy
a most kiadott értesítõk szerint 58 növendék nem felelt meg az elvárásoknak, közöttük 19-en három, vagy több
tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, õk várhatóan felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt a jövõben.

ISKOLAKERÜLÉSÉRT
CSALÁDIPÓTLÉK-MEGVONÁS

A családi pótlékot vonja meg az
állam azoktól a szülõktõl, akik nem
járatják gyermekeiket rendszeresen
iskolába, és a hiányzás meghaladja
az ötven órát.

A parlament által tavaly nyáron elfogadott törvény szerint a 2010/2011es tanévtõl az eddigieknél súlyosabb
következményeket von maga után,
ha a gondviselõ nem figyel arra, hogy
a kiskorú rendszeresen látogassa az
oktatási intézményt. Tíz óra igazolatlan hiányzás után az iskola vezetése köteles jelezni azt az illetékes
gyámhatóság felé, majd a jegyzõ értesíti a szülõket arról, hogy milyen
következményekkel jár, ha a távollét eléri az 50 órát. Amennyiben ez
utóbbi is megtörténik, az állam felfüggeszti a családi pótlék, azaz ebben az esetben már iskoláztatási támogatás folyósítását.
A pénz ekkor egy elkülönített
számlára kerül, az illetékes jegyzõ

eseti gondnokot jelöl ki a gyermekhez, az õ feladata lesz, hogy a megvont támogatást úgynevezett pénzfelhasználási terv alapján a kiskorú
javára fordítsa. A törvény értelmében
a tanuló szükségleteire használható
az összeg, de ez lehet akár közüzemi számla kifizetése is, ha éppen erre
van igény, de egy bizonyos: a szülõ
nem kaphatja kézbe a megvont családi pótlékot.
A szerencsi polgármesteri hivatal
gyámhatósági ügyekkel is foglalkozó közigazgatási osztálya az elmúlt
év szeptemberétõl idén január 31éig tartó idõszakban összesen hét ügy
vizsgálatát kezdte meg. Ebbõl egy
esetben már megtörtént a folyósítás
felfüggesztése, egy másik gyereknél
– aki ugyancsak ehhez a családhoz
tartozik – pedig a határozat jogerõre
emelkedését várja a hatóság. Öt
ügyben a tíz órát meghaladó hiányzás miatt kellett intézkedni.
M. Z.

AZ ELEFÁNTFOGKRÉM
ÉS AZ ELSZENESEDETT CUKOR
Látványos kémiai kísérleteket
láthatott a diáksereg január 26-án a
Bocskai gimnáziumban. A szerencsi oktatási intézmény a „Kémia
Nemzetközi Éve”
programsorozathoz kapcsolódva
szervezett tantárgyi bemutatót Víz
tûzzel, tûz vízzel!
címmel. Az aulában Kissné Dombrádi Edit, Szárnya Gábor és Jakab Tamás kémiatanárok adtak ízelítõt a különbözõ anyagok reakcióiról, amelyek közül az egyik víz volt, illetve
a kísérlet során tûz is keletkezett. Így
ismerkedhettek meg a tanulók többek között a kukoricakeményítõ-oldat különleges, nem newtoni tulajdonságaival, a kálium és a víz he-

ves reakciójával, a durranógáz keletkezésével. Különleges élményt jelentett a hidrogén-peroxid és a kálium-jodid elegyébõl keletkezõ, úgynevezett elefántfogkrém. A kénsav
látványosan szenesítette el a cukrot
és mint kiderült: hiába lobbant lángra az etilalkoholba mártott ötszázas,
a víz hûtõ hatása miatt a bankjegy
nem sérült meg.

MOZAIK

AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

Szerencs Város képviselõ-testülete
az elmúlt év decemberében fogadta
el a 2011. évre vonatkozó munkatervét. Ez alapján az idén legalább tizenötször tanácskozik az önkormányzat, általában a hónap utolsó elõtti csütörtökén, 9 órától a polgármesteri hivatal nagy tanácskozótermében.

Az ülések tervezett idõpontjai és témái: Február 15. (kedd): beszámoló a
szerencsi központi orvosi ügyelet
mûködésérõl. Javaslat Szerencs Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadására. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011. évi munkatervének jóváhagyása. Elõterjesztés az Ifjúsági cselekvési terv 2011–2013. jóváhagyására. Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. és a Szerencsi
Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. 2011.
évi üzleti terveinek elfogadására.
Március 24. (csütörtök): A nevelési-oktatási intézmények mûködésének áttekintése. Elõterjesztés az iskolai és óvodai beiratkozás idõpontjainak meghatározásáról. Elõterjesztés a
2011/2012-es tanévben indítandó óvodai és kollégiumi csoportok számáról,
az óvodai körzethatárok megállapításáról, valamint az alapfokú mûvészetoktatás szervezésérõl. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás igénylése. Javaslat a kisebbségi önkormányzatokkal való együttmûködési
megállapodások megkötésére.
Április 20. (szerda): városnap – ünnepi testületi ülés.
Április 28. (csütörtök): Beszámoló a
város bûnügyi-közbiztonsági helyzetérõl. Javaslat Szerencs 2010. évi zárszámadásának elfogadására. A 2010.
évi összefoglaló belsõ ellenõrzési jelentés elõterjesztése. Az elsõ lakáshoz

jutók támogatására pályázat kiírása. A
Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit
Kft. 2010. évi beszámolójának és mérlegének elfogadása.
Május 19. (csütörtök): Javaslat Szerencs város kulturális koncepciójának
jóváhagyására. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2010.
évi beszámolójának és mérlegének elfogadása. Az elsõ lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés).
Június 23. (csütörtök) délelõtt Szerencsen: Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanévben végzett munkájáról. Tájékoztató a Szerencsi Ifjúsági Információs
Pont tevékenységérõl. Jelentés a Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.
tevékenységérõl.
Június 23. (csütörtök) délután Bekecs,
Legyesbénye, Mezõzombor, Szerencs
települések képviselõ-testületeinek
együttes ülése, helyszín: Legyesbénye
– Szerencs és környéke tûzvédelmi
helyzete. Beszámoló a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
munkájáról. Tájékoztató a Polgári Védelmi Iroda munkájáról. Tájékoztató a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
I. féléves munkájáról.
Augusztus 18. (csütörtök): Elõterjesztés a 2011. évi költségvetés módosítására. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítésérõl.
Szeptember 22. (csütörtök): Tájékoztató a 2010/2011-es tanév beindításának tapasztalatairól. Csatlakozás a
Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, pályázat kiírása. Beszámoló a Világörökségi kapuzat és turisztikai fogadóépületben folyó tevékenységrõl.

Október 20. (csütörtök): A 2012.
évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása. Tájékoztató az idegen nyelv
oktatásának helyzetérõl Szerencs
alap- és középfokú oktatási intézményeiben. Tájékoztató az elmúlt
idõszak munkahely-teremtési tapasztalatairól. Javaslat a helyi kitüntetésekrõl szóló helyi rendelet megalkotására.
A felsõoktatásban résztvevõ kiváló hallgatók jegyzettámogatási kérelmének elbírálása (zárt ülés).
November 17. (csütörtök): Tájékoztató a város általános iskolás gyermekeinek egészségi állapotáról, különös tekintettel a krónikus betegek
gondozására. Tájékoztató a Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. átszervezésének pénzügyi tapasztalatairól.
Javaslat az önkormányzat 2012. évi
költségvetési és adókoncepciójára. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítésérõl. A Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat elbírálása (zárt ülés).
November 24. (csütörtök), 25.(péntek) 17 óra: Közmeghallgatás Szerencsen a Rákóczi-vár színháztermében, Ondon az általános iskolában. Napirend: Tájékoztató az önkormányzat munkájáról.
December 15. (csütörtök): elõterjesztés a 2011. évi költségvetés módosítására. Tájékoztató a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás II. féléves munkájáról. Javaslat a képviselõtestület 2012. évi munkatervére. Tájékoztató a 2011. évre tervezett takarékossági intézkedések tapasztalatairól. Tájékoztató Szerencs város
jegyzõjének 2011. évi teljesítményértékelésérõl. Elõterjesztés a 2012. évi
teljesítménykövetelmények alapját
képezõ célok meghatározására.

ZEMPLÉNBEN ÉLÕ KORMÁNYMEGBÍZOTT

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A helyi tapasztalatai alapján hogyan látja Zemplén jelenét és jövõjét?
– Mád egy 2300-2400 fõs közösség,
ahol az emberek személyesen ismerik egymást és mindenkinek nyitott
könyv az élete. Ennek nagyon komoly
összekovácsoló ereje van.
A helyi borászokkal Mádi Kör néven
eredetvédelmi egyesületet hoztunk
létre, ahol megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. A családommal együtt
otthon érezzük magunkat Mádon,
ahol befogadtak minket az emberek.
Innen jó rálátásunk van a borvidékre,
amelyhez huszonkét település tartozik,
mert a borász társadalom tartja egymással a kapcsolatot, rendszeresen találkoznak a különbözõ hazai és nemzetközi szakmai programokon, versenyeken.
Nagy lehetõségek rejlenek a térség
természeti adottságainak jobb kihasználásában, ha már a sors olyan kegyes
volt hozzánk, hogy ilyen gyönyörû hegyeket, vulkáni kúpokat hagyott ránk
örökül, melyeken különleges borokhoz lehet megtermelni az alapanyagot. Így az idegenforgalomban, a borturizmusban látom a felemelkedés lehetõségét, amihez megfelelõ infrastruktúrát kell teremteni. Kis panziókra,
családi pincészetekre és olyan látványosságokra van szükség, ami idevonzza a turistákat és több napon át
biztosítanak számukra szórakozást,
ismeretszerzést, kikapcsolódást. Ebben
fontos szerepük lehet a váraknak, történelmi jelentõségû épületeknek, vagy
éppen az olyan tradicionális mesterségeknek, mint az Erdõbényén újraélesztett kádárság. Ezen a területen nagyot kell elõre lépnünk.
– Hogyan látja összeegyeztethetõnek
a gazdaságfejlesztés ilyen irányát a
helyi iparfejlesztéssel, vagy például a

szerencsi szalmatüzelésû erõmû ügyével?
– Nagy ipari üzemeket nem lehet
a világörökségi területre telepíteni, de
nem is lenne érdemes. Ma már a hatalmas méretû gyáraknak lejárt az
ideje a Miskolchoz hasonló nagyvárosokban, de az egész országban, sõt
Európában is. Helyettük olyan kisebb
vállalkozásoknak van létjogosultságuk, amelyek a mezõgazdasághoz
kapcsolódnak, legyen szó az elõállított termékek feldolgozásáról, vagy a
termeléshez szükséges gépek javításáról. A zempléni iparnak jellemzõen
a kis- és középvállalkozásoknak kell
megélhetést biztosítania. A szerencsi
szalmatüzelésû erõmû nem ilyen lett
volna, így ennek nem volt a vidéken
létjogosultsága, ami a nemzetközi
szakértõk véleményébõl is visszatükrözõdik.
– Kormánymegbízottként miként
tudja segíteni a térséget?
– Ebben a tisztségben megvannak
a törvényben meghatározott feladataim, amelyek során nincs helye részrehajlásnak. Ugyanakkor fontos törekvésem, hogy a helyi tapasztalatok
birtokában elõsegítsem a térség súlyos
problémáinak felszámolását, ami a törvényhozás hatáskörébe tartozik, illetve kormányzati döntést igényel. Az
egyik ilyen terület, amelyen dolgozom,
a már említett kitûnõ természeti adottságokban, illetve a világörökségi címben rejlõ lehetõségek kihasználása. Itt
kiemelt jelentõségû a világörökségi törvény megszületése, ami alapul szolgálhat az egyetemes értékek megõrzéséhez. A másik problémakör az
elszegényedett társadalmi csoportok
felzárkóztatása. Ehhez nyilván a tanuláson és a munkán keresztül vezet
az út, de a feltételek megteremtésében komoly állami szerepvállalás

szükséges. Az idei esztendõ elsõ félévében Magyarország látja el az
Európai Unióban a soros elnöki feladatokat. Ez lehetõséget biztosít arra,
hogy e problémák kezelésére ne csak
hazai, hanem az EU-közösség szintjén igyekezzünk programot kidolgozni, amely a szegénység által különösen sújtott Borsod-Abaúj-Zemplén
megye számára komoly lehetõséget jelent.
Á. A.
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A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK

Rendkívüli ülést tartott február 1jén a város önkormányzata. Koncz
Ferenc polgármester a képviselõtestület idei munkatervének módosítására tett javaslatot amiatt, hogy
a február 10-ére tervezett ülésen országgyûlési képviselõi feladataiból
adódó elfoglaltsága miatt nem tudna részt venni.
Miután a tanácskozás napirendi
pontjai között szerepel a város költségvetésének elfogadása, ami határidõhöz kötött, ezért a polgármester
az ülést a törvényi elõírást is figyelembe véve február 10-e helyett február 15-én 14 órakor javasolta megtartani. Gál András elnök a jogi és
ügyrendi bizottság álláspontját ismertetve elfogadásra javasolta a
munkaterv-módosítást. Ugyanakkor
felmerült, hogy a délutáni kezdés miatt nem lesz-e kevés az idõ a feladatok elvégzésére. Ináncsi Tünde
jegyzõ ismertette, hogy egyedül a
költségvetést kell legkésõbb február
15-én elfogadniuk, a többi napirendi pontot – amennyiben az szükséges – egy késõbbi idõpontban is megvitathatja az önkormányzat. Heves
János szerint a mostani elõterjesztés
is jelzi a polgármesterség és az országgyûlési képviselõség összeférhetetlenségét, ami nem a város javát szolgálja. Kapkodást tapasztal,
nemcsak az ülés napját, hanem annak kezdési idõpontját is megváltoztatják. Visi Ferenc emlékeztetett,
hogy a korábbi ciklusban is mindig
alkalmazkodtak az országgyûlési
képviselõ elfoglaltságaihoz. Most se
legyen ez másként. Takács István arra
hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon több mint háromezer település található, az országgyûlési
képviselõk száma pedig kevesebb,
mint négyszáz. Büszkék lehetnek

arra, hogy a szerencsi önkormányzat vezetõje tagja a törvényhozásnak,
ami a város javát szolgálja. Az, hogy
a testületi ülés idõpontját néhány
nappal megváltoztassák, nem jelenthet gondot. Egeli Zsolt alpolgármester emlékeztetett: az elõzõ önkormányzati ciklusban a költségvetés elfogadása elõtt két alkalommal
tartottak informális ülést, azonban az
utolsó két évben ezek már elmaradtak. A testület szervezeti és mûködési szabályzata meghatározza a
hozzászólások idõtartamát, amit ha
betartanak, egy-egy napirendi pont
alig több mint egy óra alatt megtárgyalható. Heves János jelezte: az elmúlt négy évben egyszer nem egyeztettek informális ülésen a pénzügyi
tervrõl a polgármester balesete miatt. Takács István szerint, ha a napirendek tárgyalásánál a témánál maradnak, akkor hatékonyabban tudnának dolgozni. Visi Ferenc egyetértett az idõkorlátok betartásával.
Koncz Ferenc kiemelte, hogy évekkel ezelõtt megígérte, hogy ha elnyeri
a polgármesteri tisztséget, az önkormányzati ülésen senkibe nem fogja
belefojtani a szót azért, mert lejárt
az arra meghatározott idõkeret. A
polgármester hangsúlyozta: országgyûlési képviselõként is igyekszik a
város javát szolgálni. A mostani
idõpont-ütközés nem szokványos
eset, aminek a megoldására kéri a testületet. A munkaterv módosításával
a képviselõk egyhangúlag egyetértettek.
Ezt követõen Koncz Ferenc zárt
ülést rendelt el, amelyen a polgármester tájékoztatása szerint a Városi Kulturális Központ igazgatójával
szemben fegyelmi vétség alapos gyanúja miatti eljárás megindításáról határoztak, az ügy tisztázására vizsgálóbiztost jelöltek ki.
Á. A.

VESZÉLYHELYZET AZ ÁRVÍZVÉDELEMÉRT

A kormány a Sajó-völgye településeinek védelme érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki január
12-én azért, hogy a hatékony megelõzéshez és védekezéshez szükséges hatósági eljárások gyorsabban
végrehajthatók legyenek, ne ismétlõdhessen meg a tavaly kora
nyári árvíz okozta pusztítás – tájékoztatta lapunkat Barva Attila aljegyzõ.
A veszélyhelyzet kihirdetése lehetõvé teszi azt is, hogy haladéktalanul megkezdõdjenek az árvízi biztonságot szolgáló munkák. Ezek közé
tartozik a záportározók kiépítése, a
folyók, patakok, vízfolyások medrének tisztítása, kotrása, hogy az esetleges nagyobb árhullámok gyorsabban levonulhassanak, az elöntéstõl
leginkább fenyegetettebb területeken pedig kiépítik azokat a körtöltéseket, védõgátakat, amelyek megvédhetik a településeket.
A kormány elfogadta a szakminisztérium 12 pontos akciótervét az
árvízi és belvízi védekezés hosszú
távú stratégiai tennivalóról. Ebben
többek között szerepel a csatorna-

rekonstrukció és a közmunka-programok bevonása is a hatékonyabb védelem érdekében.
Az árvízkárok megelõzésével kapcsolatos feladatok koordinálását a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság végzi. A testület 98
település – köztük Szerencs városa –
esetében a vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálatát, módosítását, elkészítését írta elõ, amelynek március 31ei a határideje. A feladatok elvégzéséhez a kormány településenként átlagosan 3 millió forintos pénzügyi támogatást nyújt.

A veszélyhelyzet kihirdetése után
a Sajó-völgyi településeknek megnyílt
a vis maior-alapok, valamint az állami tartalékok, a honvédség és a rendvédelmi szervek bevonásnak lehetõsége is a térségben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra
hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a
veszélyhelyzet kihirdetését nem árhullám érkezése tette szükségessé.
Közleményükben azt írták: a kihirdetett veszélyhelyzet teszi lehetõvé az
árvízvédelmi intézkedések és munkálatok végrehajtását.
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A VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI

Az év elsõ két hónapja a település életében a költségvetés-készítés
idõszaka. A helyi fenntartású intézmények mellett a város által létrehozott cégek is ekkor veszik számba az esztendõre szóló feladataikat,
a várható kiadásokat és bevételeket.
A Szerencsi Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. tevékenységei bõvültek,
mindezeket figyelembe véve, valamint az elmúlt évi ráfordítással számolva, még inkább takarékosságra
és a bevételek növelésére alapoz a
2011. évi üzleti terv.

– Tavaly étkeztetésre, sportlétesítmények üzemeltetésére, takarításra,
turisztikai feladatokra és lakásgazdálkodásra összesen 325 millió forintot költöttünk, amihez 184 milliós saját bevételt sikerült biztosítanunk
– emelte ki Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezetõ (fotónkon). – A rehabilitációs foglalkoztatásra tervezett 15
millió forint helyett sikerült 23 millió forintot a munkaügyi központtól
támogatásként lehívni. A város által
a mûködésünkhöz biztosított összeg
2010-ben 99,9 millió forint volt. Az
elmúlt évben az összköltségünk több
mint huszonöt millió forinttal maradt
el a tervezettõl. Az elõzõ évhez képest alacsonyabb volt a konyhák árbevétele, ebbõl adódóan annak a
költségvonzata is elmaradt a tervezettõl. Az itt, és a társaság más területein is bevezetett takarékossági és
ésszerûségi döntések is hozzájárultak a kiadások jelentõs csökkenéséhez. Megváltunk egy korábbi, a sportlétesítményekkel foglalkozó dolgozónktól, akinek bére megtakarításként
jelentkezett, illetve több más, egyéb
megszûnt álláshelyet sem töltöttünk
be újra, a spórolás jegyében megszûnõ állandó státuszokkal járó feladatokat a közmunkaprogram keretén belül láttuk el. Továbbá jelentõs
energia- és anyagtakarékossági intézkedéseket vezettünk be a társaság
minden területén, melyek jelentõsen
hozzájárultak a költségek csökkenéséhez.

– Az idei esztendõben még szorosabb lesz a gazdálkodás – emelte ki
Czakóné Szikszai Orsolya. – A tavaly
megüresedett állásokat továbbra is
csak annyira töltjük fel, amennyire az
a mûködés fenntartásához feltétlenül
szükséges. Több, negyven éve dolgozó kolléganõnk jelezte, hogy élni
szeretne a nyugdíjba vonulás lehetõségével. Helyettük csak akkor veszünk fel állandó alkalmazottakat, ha
a feladatokat a közfoglalkoztatás keretében nem tudjuk ellátni. Ez utóbbinál a megváltozott rendszerben
már nem a polgármesteri hivatal, hanem mi leszünk a munkáltatók, vagyis az állami támogatáshoz szükséges
önrészt is nekünk kell biztosítani, ami
éves szinten várhatóan 3 millió forint kötelezettséget jelent majd. Nyitott kérdés a rehabilitációs támogatások alakulása, amiben még nincs
végleges szabályozás. Jelenleg az
látszik, hogy a jogosultság szigorodása miatt a korábbi 41 fõ helyett csak
négy fõre igényelhetünk majd támogatást, ami a tavalyi 23 millió forinttal szemben csupán 1,5–2 millió forintot jelent az idei évben. A különbözetet – amennyiben a helyzet nem
változik –, a városnak kell majd biztosítania.
Köztudott, hogy a cégünk jelentõs
beszállítói tartozást halmozott fel, ami
részben az önkormányzat nehéz
anyagi helyzetébõl, valamint a tavalyi költségvetésünk kényszerû alul-

tervezésébõl adódik – emelte ki az
ügyvezetõ. – Fontos, hogy az idei üzleti terv reális adatokkal kalkuláljon,
mert különben újra nehézséget jelenthet a veszteség elkerülése, ami a
tavalyi évben mintegy 15 millió forintra tehetõ. Emiatt a pályázati lehetõségektõl is elesünk. Igyekszünk
a bevételeinket növelni, elsõsorban
a létesítmények kihasználtságának javításával, az uszoda és a fürdõ vállalkozói szemléletû mûködtetésével,
és a már megfogalmazott takarékossági intézkedések szigorú betartatásával.
Az idén január 1-jétõl új feladatként jelentkezett munkánkban a város közéleti lapjának kiadása – ismertette Czakóné Szikszai Orsolya.
– Ez nálunk közel tizenötmillió forint költségnövekedést jelent, ez az
összeg azonban több mint tíz millió
forinttal kevesebb, mint amennyibe
az újság megjelenése az elmúlt évben a városnak került. A lap ára nem
változott, az továbbra is 150 forint.
A takarékosság miatt ehhez az öszszeghez az önkormányzatnak – reményeink szerint – számonként a korábbi közel 500 forint helyett már csak
250-300 forinttal kell hozzájárulnia
– folytatta az ügyvezetõ. – Az étkeztetésnél az állami támogatás, a térítési díj, és egyéb önkormányzati támogatás mellett a jelenlegi körülményeket feltételezve, további 9 millió forintot kell biztosítania idén a városnak, hogy ez a tevékenység ne legyen veszteséges. Ennek megfelelõen
ezt a plusz költséget nem a gyerekek családjának, illetve nem az idõseknek kell megfizetniük. A felnõttek
uszodajegye több mint 900 forintba
kerül, amihez durván számolva az
önkormányzat további 2000 forintot
biztosít, míg a Szerencsi Fürdõ és
Wellnessház esetében az átlag 1550
forintos belépõhöz mintegy 1500 forintos az önkormányzati hozzájárulás. E nélkül az áldozatvállalás nélkül a lakosság jelentõs részének
megfizethetetlenek lennének a szolgáltatásaink.
Á. A.

4,8 MILLIÁRD DIVERZIFIKÁCIÓRA

A Nemzeti Diverzifikációs Programot a bezárt hazai cukorgyárak
vonzáskörzetében élõk megsegítésére hirdette meg a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium. Támogatást igényelhettek a Petõháza,
Kaba, Szerencs és Szolnok környékén dolgozó termelõk, gépipari beszállítók, a volt cukorgyárak alkalmazottai, valamint a felsorolt térségekben beruházást megvalósítani
szándékozó természetes személyek,
társas vállalkozások, egyházak, nonprofit szervezetek és önkormányzatok. A kiírt jogcímek között a vidéki települések megújítása és fejlesztése, a vidéki örökség megõrzése,
mikro-vállalkozások létrehozása és
fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, mezõgazdasági üze-

mek korszerûsítése, valamint a mezõgazdasági termékek értéknövelése szerepelt. A program keretében az
érintettek a támogatási kérelmeket
2009. november 16. és 2010. január 15. között nyújthatták be a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
A Vidékfejlesztési Minisztérium
sajtóosztályának tájékoztatása szerint
az igénylések feldolgozása lezárult.
Az MVH a kérelmek alapján dönt a
támogatások odaítélésérõl, de a kifizetésérõl majd csak akkor, ha a
nyertesek megvalósítják a beruházást
és annak elszámolását kezdeményezik. A négy volt cukorgyár körzetében az összes megítélt támogatás összege 14,7 milliárd forint,
amibõl eddig 200 millió forintot át

A TÁMOGATOTT KÉRELMEK SZÁMA
ÉS A MEGÍTÉLT ÖSSZEG
SZERENCS TÉRSÉGBEN
Jogcím
Mikrovállalkozások támogatása
Vidéki települések fejlesztése
Vidéki örökség védelme
Turizmus fejlesztése
Mg. termékek értéknövelése
Mg. üzemek korszerûsítése
Összesen

Kérelmek száma

Kötelezettségvállalás összege (Ft)

30
14
5
30
10
55
144

929 526 144
352 122 314
139 071 454
869 153 423
621 405 061
1 922 810 726
4 834 089 122

is utaltak. Szerencs térségében a
Nemzeti Diverzifikációs Programon
belüli hat beruházási jogcímen 144
kérelmet fogadtak el, összesen 4,8
milliárd forint megítélt támogatással.
Ez az összes kedvezõen elbírált
igénylés 30,6%-a, illetve a teljes támogatás 32%-a. A Szerencs térségben kérelmezõnként megítélt összeg
átlagosan 33,5 millió forint.

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV
REGIONÁLIS PÁLYÁZATAI

A közelmúltban meghirdetett Új
Széchenyi Terv keretében várhatóan február 10-tõl látnak napvilágot
az Észak-magyarországi Operatív
Program pályázatai – adta hírül január 26-ai sajtóközleményében a
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A tájékoztató alapján a tervezett kiírásokra március 1-jétõl adhatók be támogatási igények az alábbiak szerint:
Vállalkozásfejlesztési Program –
Vállalati együttmûködések és klaszterek támogatása ÉMOP-1.2.1.-11.
Keretösszeg: vállalati együttmûködések esetén 390 millió Ft. Induló klaszterek esetén 300 millió Ft.
Fejlõdõ klaszterek esetén 600 millió Ft. Pályázók köre: vállalati
együttmûködés esetében: kettõs
könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok, szövetkezetek, szja hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozók, egyéb
vállalatok. Induló klaszterek esetében: kettõs könyvvitelt folytató gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyesülés, egyesületek, köztestületek,
alapítványok, kutatóintézetek, oktatási intézmények. Fejlõdõ klaszterek
esetében: kettõs könyvvitelt vezetõ
gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok.
Támogatás nagysága: vállalati
együttmûködés esetében minimum
10 millió Ft, maximum 50 millió Ft
vissza nem térítendõ. Induló klaszterek esetében minimum 10 millió
Ft, maximum 40 millió Ft vissza nem
térítendõ. Fejlõdõ klaszterek esetében minimum 10 millió Ft, maximum
150 millió Ft vissza nem térítendõ
támogatás. Támogatás mértéke:
klasztermenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások (de minimis) 80%,
általános képzés 50%, szakképzés
(de minimis) 50%, információs technológia-fejlesztés 50%, közös beruházások költsége 50%.
Pályázat benyújtása: 2011. március
1-jétõl 2011. április 29-ig.
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/C11. Keretösszeg: 2000 millió Ft. Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ; jogi személyiségû, vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság; egyéni
vállalkozás; nonprofit gazdasági társaság. Támogatás nagysága: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft vissza nem térítendõ támogatás. Támogatás mértéke: középvál-

VÁLTOZÁS A GÁZOLAJ JÖVEDÉKI
ADÓJÁNAK VISSZATÉRÍTÉSÉBEN

Módosult az agrár- és erdõgazdasági, illetve halászati termelõk számára
a gázolaj jövedékiadó-visszatérítésének menete. Az évek óta használt melléklet helyett újat kell alkalmazni, az
adóhatóság régiós postázási címei
megszûntek és a megyei – ma már
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
– kirendeltségekre kell postázni a kérelmeket.
Ettõl az esztendõtõl változtak a
gázolaj-felhasználással kapcsolatos
adó-visszatérítés szabályai, azaz új
nyomtatványt kell használni!
Másik újdonság, hogy a 2011-ben
végzett agrártevékenység során felhasznált gázolaj után kért jövedékiadó-visszatérítés igazolásán az azt
leigazoló szervezetnél (a megyei kormányhivatal részérõl) már két aláírás
szükséges, a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal

(a mezõgazdasági munka elvégzését
igazolja) és a földmûvelésügyi igazgatóság (a megmunkált földterület
nagyságát igazolja földhasználati lap
alapján) részérõl, a 341/2007. XII. 15.
kormányrendelet módosításának értelmében.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az új elnevezése a korábbi,
vámhatósággal kibõvített APEH-nek –
ez év elejétõl nem regionális, hanem
ismét megyei rendszerben dolgozik.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
gazdálkodóknak küldeményeiket
(elektronikus bevallás esetén a számlákat és az igazolást, illetve a papír alapú igénylésnél a nyomtatványt) nem
a régi, regionális postázási címre kell
küldeni, hanem a megyei kirendeltségek címeire – olvasható a Magyar
Agrárkamra közleményében.

lalkozások esetén 60%; egyéni-,
mikro- és kisvállalkozások esetén
70%.
Pályázat benyújtása: 2011. március
1-tõl 2011. december 31-ig.
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program – Helyi és térségi
TDM fejlesztése ÉMOP-2.3.1-11.
Keretösszeg: 750 millió Ft. Pályázók
köre: TDM regisztrációs számmal
rendelkezõ egyesület, nonprofit gazdasági társaság. Támogatás nagysága: minimum 20 millió Ft, maximum
100 millió Ft vissza nem térítendõ
támogatás
Támogatás mértéke: a projekt egésze vonatkozásában maximum 85%
(kulturális és állami támogatásnak
nem minõsülõ támogatás 85%, de
minimis támogatás 100%, regionális beruházási támogatás 50%). Pályázat benyújtása: 2011. március 1jétõl 2011. december 31-ig.
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program – Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése ÉMOP4.1.2/A-11. Keretösszeg: 2140 millió Ft. Pályázók köre: Egészségügyi
szolgáltató intézmények konzorciuma lehet a pályázó. Minden régióban 1 db konzorciumi pályázat támogatására van lehetõség! Támogatás nagysága: konzorciumi tagonként
minimum 20 millió Ft, maximum 450
millió Ft vissza nem térítendõ támogatás
Támogatás mértéke: 95% Pályázat
benyújtása: 2011. március 1-jétõl
2011. június 30-ig.
Közlekedésfejlesztési Program –
Közúti elérhetõség javítása ÉMOP5.1.1/A-11; Közutak rekonstrukciója ÉMOP-5.1.1/C-11
Keretösszeg: ÉMOP 5.1.1/A 11
152 millió Ft. ÉMOP 5.1.1/C 3000
millió Ft.
Pályázók köre: Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt., Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ. Támogatás
nagysága: minimum 100 millió Ft,
maximum 3000 millió Ft, vissza
nem térítendõ támogatás (amennyiben a projekt kizárólag projekt-elõkészítésre irányul, a minimálisan
igényelhetõ támogatás összege 50
millió Ft). Támogatás mértéke: 100%.
Pályázat benyújtása: 2011. március
1. – 2012. december 31.
Közlekedésfejlesztési Program –
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
ÉMOP-5.1.3-11
Keretösszeg: 570 millió Ft. Pályázók köre: Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások,
központi költségvetési szervek és
intézményeik. Önállóan nem, de
konzorciumi tagként pályázhatnak:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.; Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Támogatás nagysága: minimum
50 millió Ft, maximum 300 millió Ft
vissza nem térítendõ támogatás. Támogatás mértéke: minimum 85%-a,
maximum 90%. Pályázat benyújtása: 2011. március 1. – 2012. március 29.
Az Új Széchenyi Tervvel, illetve
a regionális operatív programmal
kapcsolatos általános tájékoztatás
az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv Információs Pontján érhetõ el hétfõtõl csütörtökig 8–
16.30 óráig, valamint pénteken 8–
14 óráig az alábbi elérhetõségeken:
e-mail: emopinfo@norda.hu. Telefon: 46/504-481.
Személyes ügyfélszolgálatra elõzetes telefonos bejelentkezés alapján van lehetõség Miskolcon, a Széchenyi István u. 107. szám alatt.

MOZAIK

DALOS KEDVÛ RAKTÁRVEZETÕ

Ki gondolná, hogy városunkban
mûködik egy dalos közösség, amely
idén lépett fennállásának 88. évébe.
Ami talán ennél is érdekesebb, hogy a
Szerencsi Férfikar – mert róluk van szó
– egyik ma is aktív tagja immár 67 esztendeje látogatja rendszeresen a próbákat. Az idén a 83. életévét betöltõ
Kiss László 1928-ban született Szerencsen. Beszélgetésünk elején mindjárt az egykori cukorgyárat említi, hiszen minden ott kezdõdött…

– Éppen a második világháború idõszakát éltük, és végeztem a szerencsi
polgári iskolában – emlékszik vissza Laci
bácsi. – 1944 õszét írtuk, amikor bekerültem a gyár saját nyomdájába, aztán ott dolgoztam vagy másfél évig. Elõször leszerzõdtem tanulónak, majd elvégeztem a nyomdászképzést.
– Mi volt a feladata?
– Betûszedés. Ezt ma már kevesen ismerik, hiszen régi technikáról van szó,
de akkor még úgy kellett a szövegeket
betûkbõl összerakni a nyomdában. Természetesen egy-egy oldalra minden fordítva került, hogy a lenyomat jó legyen.
Ez nagy odafigyelést igényelt. Dolgoztunk a csokoládégyárnak, de a városba is készítettünk kiadványokat, ha
megrendeltek valamit. Idõközben államosították a nyomdát, és kivitték a cukorgyárból. Az igazgató megkérdezte,
hogy nem akarok-e maradni, mert lenne helyem az üzemben. Azt tudni kell,
hogy ekkor már tagja voltam a vállalati futballcsapatnak, és azt akarták, hogy
ott maradjak. Elfogadtam a felkérést, aztán úgy hozta az élet, hogy hét évig bérszámfejtõként dolgoztam. Voltunk ott
többen is, én a nyersgyárat kaptam, az
ott dolgozók fizetése tartozott hozzám.
1950-ben elvittek katonának, ahol három évet tudtam le. A jugoszláv határra, a Dráva partjára kerültem.
A leszerelés után a korábbi munkámat folytattam, aztán felkínálták a raktárvezetõi állást, ahol egészen 1988-as
nyugdíjazásomig dolgoztam. 44 év és
130 napot töltöttem a gyárban.
– Említette, hogy futballozott. Meséljen errõl!
– 11 évig játszottam a cukorgyári csapatban. Úgy 17-18 éves lehettem, amikor bekerültem. Nagy Laci a csokoládégyárban dolgozott, jó játékos volt. A
Fecskésen laktak a szülei. Még polgári iskolás voltam, amikor Laci látott engem focizni, aztán õ hívott a csapatba.

– Jól ment a játék?
– Azt hiszem, igen. Elkezdtük a megyei másodosztályt, majd megnyertük
a bajnokságot, és bekerültünk a megyei
elsõ osztályba. Néhány év után feljuthattunk volna az NB II-be, de valami
miatt a gyár nem nevezett be minket.
Maradtunk tovább megyei csapat.
– Volt emlékezetes mérkõzése?
– Minden meccs az volt, hiszen sorra vertük az ellenfeleket. Ide tartozott
Kazincbarcika és Eger is, ahol nagy csapat volt, és emlékszem, nagy küzdelemben megvertük õket 1–0-ra. Borsodnádasdon szintén gyõztünk, pedig
ott is kiváló játékosok voltak, mégis nyertünk 3–0-ra, hozzáteszem, mindhárom gólt én lõttem. Játszottunk a magyar válogatott ellen is. Igen, Puskásékkal! Itt voltak Szerencsen. Az évszámra nem emlékszem pontosan, arra igen,
hogy a csokoládégyárba jöttek látogatóba és már elõre le volt szervezve, hogy
a helyi csapattal kiállnak egy meccsre.
– Mi lett a végeredmény?
– Kaptunk tíz gólt, de lehetett volna
húsz is. A mérkõzés közben megcserélték a kapusokat, ami után már nem
rezdült meg a hálónk. Hatalmas élmény
volt.
– Meséljen arról, hogyan lett tagja a
kórusnak?
– 1945 õszén, amikor bekerültem a
gyárba, éppen embereket toboroztak az
énekkarba, én pedig jelentkeztem. Többen is voltunk, akik akkor kezdtük látogatni a próbákat. Eleinte, úgy 2-3 évig
vegyeskar voltunk, 50-60 fõs létszámmal. Késõbb, ahogy a nõk férjhez mentek, gyermeket szültek, lassan átalakult
a társaság férfikarrá. Ebben az idõben
kaptunk egy jó karnagyot, Enghy István
személyében, aki miskolci ének- és ze-

AZ ÉNEKLÉS ÖRÖME

Számos fellépés áll a kórustagok mögött.
A Hegyalja Pedagógus Kórus 42. éve
mûködik városunkban. Összefogja
Szerencs és a környék településeinek
zeneszeretõ polgárait. Örömmel jövünk
össze a szerda délutáni próbákra
16.30–18 óra között a Rákóczi-várban,
amelynek felújítása miatt februárban és
márciusban a polgármesteri hivatal Rákóczi út 63. szám alatti épületében találkozunk.
Repertoárunkban világi és egyházi,
vegyeskari darabok egyaránt szerepelnek. Ezeket szívesen adjuk elõ a város és a környezõ falvak rendezvényein.
Karnagyunknak, Sándor Zoltánnak köszönhetõen több külföldi vendégsze-

replésen is részt vettünk. Jártunk a Felvidéken, Erdélyben, Franciaországban
és Olaszországban. Ezt a rövid bemutatkozást kedvcsinálónak és ezzel
együtt tagtoborzásnak szánjuk.
Nevünkkel ellentétben nem csak pedagógusokat, hanem bármely foglalkozás képviselõit örömmel látjuk soraink között. Az egyetlen követelmény
az éneklés szeretete.
A Hegyalja Pedagógus Kórusért Alapítvány javára az 1%-os felajánlásokat
köszönettel vesszük. Adószámunk:
19334361-1-05. További információ:
csaki.evike@gmail.com. Tel.: 20/2154580. Az alapítvány kuratóriuma

netanár volt. Az õ idejében nyertük el
az aranykoszorús elismerést. Nagyon
szerettem énekelni. Még gyerekkoromban hallottam a régi dalárdát, már
akkor is tetszett.
– Milyen volt annak idején a kórus
közössége?
– Nagyon szerettünk összejárni. Soha
egy rossz szó nem hangzott el az énekkarban, mindenki azt csinálta, amit a
karnagy mondott. Az utóbbi idõszakban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola tanára, Gebri József
vette át az irányítást. Õ a mai napig a
kórus vezetõje. A társaság sokszor átalakult az idõk során, sajnos, napjainkra
kevesebben is lettünk, hiszen a fiatalok
már nem jönnek énekelni.
– Miért szeret ma is a próbákra járni?
– 67 éve vagyok tagja a közösségnek, nekem már nagyon hiányozna, ha
nem mennék. Tiszteljük egymást, és
szeretünk énekelni. Visszatérve a kezdetekre, úgy az ötvenes, hatvanas évekre, emlékszem, hogy a fellépéseink egy
idõ után itt helyben is megszaporodtak, aztán külföldre is egyre többször
utaztunk. Jártunk Erdélyben, Németországban, Finnországban, Hollandiában, és még napjainkban is megfordulunk a szlovákiai Rozsnyón. Részt
vettünk minden szerencsi rendezvényen is, nagyon szerettek hallgatni
minket az emberek.
– Laci bácsi a legidõsebb tagja a kórusnak.
– Igen, mára csak én maradtam a régiek közül. Amíg érdemes járni, ott leszek a próbákon.
– Hogy telnek a nyugdíjas évek?
– A kisebb bajoktól eltekintve – hiszen már 83 éves vagyok– köszönöm,
megvagyok. Letudtam szép idõket, ma
már, amennyire tudom, kímélem magam. Nem iszom, nem dohányzom, szedem a gyógyszereket – van belõle vagy
8-10 féle. Három gyermekem és három
unokám van. A gyerekek szintén a gyárban dolgoztak, Laci, Tibi és Magdika
is. A lány a legidõsebb, ma már Budapesten talált munkahelyet magának a
gyerekeivel együtt.
Néha elmegyek sétálni, ha van valami rendezvény, akkor megnézem.
Azelõtt volt egy kis kertünk a Magyar
utcán. A gyár adta ki a dolgozóknak,
és amíg bírtam, sokat kertészkedtem. Az
egész évre való zöldséget meg tudtuk
termelni magunknak.
M. Z.

TISZTÚJÍTÓ
ZEMPLÉNI
JEGYZÕK

Szakmai programmal egybekötött közgyûlést tartott január
20-án a mezõzombori polgármesteri hivatalban a Zemplén
Környéki Jegyzõk Egyesülete. A
civil szervezet tagjai csaknem
teljes létszámmal képviseltették magukat a fórumon, ahol a
jelen lévõ negyven közigazgatási szakember a közfoglalkoztatási rendszer, valamint a szociális és gyámügyi igazgatás
változásairól tájékozódott. A tanácskozás résztvevõi a tisztújítás keretében újabb öt esztendõre megválasztották elnöknek
Oleárné Kádas Mariannt, Mezõzombor címzetes fõjegyzõjét.
A vezetõségbe új tagként lépett
be Stumpf Attila Karcsáról, továbbra is tagjai maradtak a testületnek Dávid Zoltán Bodrogkeresztúr, Komáromi Éva Sárospatak, és Román Mihályné,
Tolcsva jegyzõje.
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AZ EU-ELNÖKSÉG
„HÁZIASSZONYA”

A diplomáciai vendéglátásnak országonként különbözõ módja van. Hazánk az
Európai Unió soros elnökeként az elõttünk lévõ fél évben régiós borainkat mutatja be, magyar csúcsborokkal
kedveskedik a hozzánk látogató politikusoknak, diplomatáknak. Mi vagyunk az
elsõ EU-s tagállam, amely ezt
sommelier közremûködésével teszi.

Gál Helga több nyelven beszél, bejárta a világot. Londontól Tokióig, Olaszországtól Chiléig évekig képviselte országunk borkultúráját,
szervezte a nemzetközi kiállításokat és borbemutatókat.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kitûnõ magyar
borok reprezentánsa lehetek Az elsõ díszvacsorán. Gál Helga vendége
– fogalmazott Gál Helga. – Martonyi János külügyminiszter.
Vendégeinknek olyan italokat
ley, Maurus, Weininger pincészetek,
mutathatok be, szolgálhatok fel, amely
illetve az Etyeki Kúria borai. Észak-Maa szülõföldemrõl szól: értékeinkrõl, ízgyarország: Árvay, Thummerer, Szepsy,
lésünkrõl, igényességünkrõl. A borbeifj.Gál Tibor, valamint Szõke Mátyás
mutató ötlete Gyõri Enikõtõl, az eurótermékei. Alföldi borászatok: Frittmann
pai ügyekért felelõs államtitkártól származik. Borkoncepciónk szerint – testvérek, a szigetcsépi Gál és a Koch
pincészet. Balaton régió: a Galambvári,
amelynek szervezõje és kivitelezõje vaLégli, Gyõrkovács, Tóth Sándor, Szegyok –, a közel 260 találkozó és munremley, Laposa, valamint a Figula pinkaértekezlet során minden eddiginél nagyobb figyelmet kaphatnak a magyar cészetek. Dél-Pannónia: Gere Attila,
borok. A találkozók természetesen Malatinszky, Tiffán, Hárs, Takler és a
nem boros rendezvények, ám az étel, Tûzkõ birtok.
Gál Helga az ételek és az italok haraz ital, az oldottabb beszélgetés kömóniáját tartja a legfontosabbnak. A
zelebb hozhatja egymáshoz a partnepróbafõzés során – a séffel, Puprecht
reket a díszvacsorákon és a fogadásokon. A bor kommunikációs eszköz – Lászlóval és a gasztronómiai szolgálérvel Gál Helga, akinek pályafutása tatóval közösen – „összekóstolják” a
menüt. Nem afféle próba-szerencse alanem szokványos, hiszen a tanári katedrától jutott el a borok világába. Nem pon, hanem megkomponáltan. Újtartja magát borásznak, elsõsorban az szerûen, a borokhoz készül az étel, és
nem fordítva. Az elsõ díszvacsorán a
ízlelés kultúráját, s a konyhamûvészeParlament Vadásztermében az Északtet pártfogolja. Egerben szerzett diplomát, abban a városban, amelyhez magyarországi régió mutatkozott be. Kíezer szállal kötõdik. Boros karrierje nálatuk: Tokaji „Pecsár” Furmint
2009.(Árvay János, Tokaj). Elõétel:
1996-ban a Gundel étteremben kezdõdött: itt lett elsõként az országban mangalicasonkás kelvirág krémleves.
sommelier, sajátította el a szakma Vili Papa Cuvée 2006. (Thummerer Vilalapjait. Késõbb Londonba, majd mos, Eger). Fõétel: báránycsülök. ToOlaszországba vitt az útja, nyelveket kaji Szepsy Cuvée 2007. (Szepsy István, Tokaj). Desszert: barackos-túrós
tanult, jó nevû családok szõlõbirtokain fejlesztette tudását. Két évig luxus rétes.
A kategóriákba sorolt elnökségi itatengerjáró hajón bizonyította: sommelier-ként Amerikában is megállja a lok kiválasztására az ország elsõ nemzetközi borakadémikusát, Mészáros
helyét. Külföldrõl hazatérve EU-elGabriellát és szakértõ csapatát kérte fel.
nökségi megbízatását nyertes pályáÕk nem borászok, borkereskedõk, hazattal érdemelte ki.
Aki azt hiszi, hogy a sommelier-nek nem hivatásos borminõsítõk. Jól ismerik
csupán az a dolga, hogy a vendégek a borokat, nem csak borkémiai szempontból, hanem a gasztronómiában bepoharába töltse az italt, annak közetöltött szerepük szerint is értékelik azolebbrõl is meg kell ismernie a munkákat. Három nap alatt fejezték be a vakját. Mint megtudtuk, a sommelier (pokóstolást.
hárnok, wine steward): az a hölgy, vagy
A bemutatókon az italok eredetiúr, aki az étteremben az étel-bor mellérendeléseket végzi, meghatározva az ségére, illatára és ízére hívom fel a
ideális párosításokat. Tehát nemcsak a vendégek figyelmét. Örülök a kedvezõ
fogadtatásnak. Ahhoz, hogy többet
borok és a konyha világát kell ismermegtudjanak borkultúránkról, angol
nie, hanem élõ kapcsolatot kell tartania a pincészetekkel is. Gál Helgának nyelvû ismertetõt is kapnak. A szakmában egyébként megtiszteltetés,
jelenleg ennél is összetettebb, rangosabb a munkája. „– Feladatom sokrétû. hogy az asztalához hív bennünket a
vendég. A cseh külügyminiszternek
A régiós borok kiválasztását, zsûrizékülönösen az egri borok ízlettek, másét, kategóriába sorolását, ételek, italok párosítását felügyelem. Munkám sok fõleg a testesebb, nehezebb nedût
kedvelik.
fénypontja a borok bemutatása a venArra a kérdésre, hogy mit tartana sadégeknek – sorolja. – Arra törekszünk,
ját szakmai sikerének és minek örülhogy minél több pincészet kapjon lehetõséget a bemutatkozásra. Széles ne legjobban a soros EU-elnökség beválasztékot, több mint 200 fajta bort és fejeztével, Gál Helga azt válaszolta: re21-féle különleges pálinkát mutatunk mélem, hogy ételeinkkel és italainkkal
be – teszi hozzá. Elõreláthatólag több is hozzájárulunk a találkozó sikeréhez.
Vigyék jó hírünket a világba! És talán
mint 16 ezer vendég látogatására száaz a vágyam is teljesülhet, hogy a kömítanak a magyar elnökség fél éve alatt.
35 kiemelt rendezvényük lesz, amelyet vetkezõ, a lengyel EU-elnökség ideje
egy-egy borrégió lát majd vendégül. alatt szintén magyar borokkal koccinA kiemelt események helyszínei és tanak majd Európa asztalánál…
Mika István
résztvevõi – Észak-Pannon régió: Tör-
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RENDÔRSÉGI HÍREK

NYERT VAGY NEM NYERT?

A tiszatardosi férfi a közelmúltban
tért be egy tokaji lottózóba, ahol
szelvényt vásárolt. A kihúzott nyertes számok nem egyeztek az övével, de késõbb tudomást szerzett arról, hogy a vásárlás napján volt egy
akció, amely során a feladott szelvények között kétmillió forintot sorsoltak ki. Minderrõl a lottózó dolgozója tájékoztatta a férfit és azt javasolta: menjen haza, otthon nézze meg a szelvényszámot, majd telefonon diktálja be neki. A fiatalember így is tett, bemondta a számokat, mire a nõ közölte, hogy ez
így nem szabályos, személyesen is
mutassa be a szelvényt, majd azt a
lottózóban leellenõrzi. Ekkor a játékos visszament a fogadóhelyre, a
nõ beütötte a gépbe a számokat,
majd közölte, hogy sajnos, nem
nyert. Ezt követõen azonban nem
adta vissza, hanem kidobta a kukába
a szelvényt. Késõbb a férfi egyik ismerõsétõl megtudta, hogy az egyik
nyertes szelvényt Tokajban vásárolták ugyanazon a napon, éppen
abban az idõpontban, amikor õ is
fogadott. Így leírta a saját szelvényszámát és újra felkereste a lottózót a kísérõszelvénnyel. Az üzlet
dolgozója viszont továbbra is azt állította, hogy nem nyertek a számok,
sõt, most már a kísérõ cédula is nála
maradt. Miután a férfi gyanút fogott, feljelentést tett a Szerencsi
Rendõrkapitányságon. Azt nem tudta, hogy nyert-e vagy sem, abban viszont biztos volt, a lottózó dolgozójának vissza kellett volna adnia
neki a szelvényeket. Felmerült benne a gyanú: a nõ azért tartotta meg
az igazolóvényeket, mert a számítógép találatot jelzett.
A Szerencsi Rendõrkapitányság az
ügyben nyomozást rendelt el csalás bûntett gyanúja miatt. Az eset
vizsgálata során a férfi által megadott
szelvényszámot beazonosították és
bebizonyosodott, hogy õ lett volna
az egyik szerencsés.

MEGMÉRGEZTÉK
A VADDISZNÓKAT
Az eddig ismeretlen elkövetõ egy
tállyai, vadgazdálkodással foglalkozó cég telephelyén vaddisznókat
mérgezett meg, mintegy 250 ezer forintos kárt okozva a tulajdonosoknak.
A gazdák január 12-én este rendben hagyták ott a telephelyet és az
állatokat. Másnap reggel a helyszínre érkezve azt vették észre,
hogy az egyik vaddisznó a haláltusáját vívja. Az állatot jól védett, száraz helyre vitték, majd meglátták,
hogy a karámokban további hét állati tetem fekszik. A telephelyet

körbejárva a kerítés mentén és a karámokban szétszórt májdarabokat
találtak. Feltételezték, hogy a tettes
a kerítésen kívülrõl dobálta be a
mérgezett belsõséget, amitõl az állatok elpusztultak. A helyszínre érkezõ állatorvos megállapította, hogy
valóban mérgezés okozta a vaddisznók elhullását.
Mint kiderült, a telep macskái is
kimúltak, vélhetõen azok is ettek a
mérgezett májból.
A Szerencsi Rendõrkapitányság tájékoztatása szerint a település lakói
több alkalommal emeltek panaszt a
telephely ellen, és kérték annak bezárását…

A 120 EZRES TELEFON
TÖRTÉNETE
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést január 11-én egy férfi a Szerencsi Rendõrkapitányságon. Alapos
a gyanú, hogy a sértett egy internetes
csaló áldozatává vált.
A férfi az elmúlt év végén a világhálón böngészve kinézett magának egy nagy értékû mobiltelefont.
A hirdetõ által megadott e-mail címen több alkalommal is levelet
váltottak a telefon tulajdonosával,
majd megegyeztek, hogy a megadott
számlaszámra átutal 120 ezer forintot. Így is tett: december 30-án
elküldte a vételárat és várta, hogy
az eladó az új év elsõ napjaiban postázza a mobiltelefont. Amikor az
nem érkezett meg, az általa ismert
e-mail címen érdeklõdött. Néhány
nap elteltével üzeneteire azt a választ kapta az eladótól, hogy nem
tartózkodott otthon, de már aznap
reggel fel is adta a csomagot, ami
azonban továbbra sem érkezett
meg. Újabb üzenetváltás történt, ám
az eladó állította, hogy õ elküldte
a készüléket, majd azt is megígérte, hogy továbbítja a vevõnek a feladóvényt. Azóta sem a mobil, sem
az igazolószelvény nem került a sértett birtokába. A károsult férfi egy
másik e-mail címrõl, új néven kezdett üzengetni – mert tudta, hogy az
elõzõre az eladó nem reagál –, és
a mai napig leveleznek, alkudozva
az általa már kifizetett telefonra.

HALÁLT OKOZÓ
TESTI SÉRTÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság halált okozó
testi sértés bûntettének gyanúja miatt indított eljárást egy Kovácsvágáson történt bûncselekmény ügyében – tájékoztatott a fõkapitányság
kommunikációs irodája.
A nyomozás eddigi adatai szerint
január 26-án az éjszakai órákban ismeretlen tettes hatolt be Kovácsvá-

LECSÚSZOTT A JEGES ÚTRÓL

A február 7-én reggelre lehulló ónos ködszitálás miatt
jegessé váltak az utak Szerencsen és környékén. Ez
okozta azt a súlyos közlekedési balesetet is, ami Ond és
Rátka között történt. Helyszíni információink szerint a Suzuki Ignis Rátka felé haladt a
rendkívül csúszós úton, amikor a Szerencs-patak elõtti kanyarban megcsúszott, majd a
híd után a jobb oldali vízelvezetõ árokban állt meg. A
gépkocsi vezetõjét, valamint
két gyermek és egy felnõtt utasát a kiérkezõ mentõk szállították kórházba.

A tárgyalóterembõl jelentjük

gáson az egyik családi házba, ahol
súlyosan bántalmazta az ott élõ 80
éves idõs asszonyt, aki a helyszínen
életét vesztette.
A bûncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy kilétének megállapítását vagy
elfogását közvetlenül elõsegítõ személy részére a B.-A.-Z. Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje 300
ezer forint nyomravezetõi díjat tûzött ki. A bejelentéseket munkaidõben a 06-46/514-500/21-79,
munkaidõn túl pedig a 107 vagy
112-es telefonszámokon várja a
rendõrség. A bejelentõ személyét a
hatóság bizalmasan kezeli. A rendõrség fenntartja a díjkitûzés visszavonásának jogát.

A KIHÛLÉS ÁLDOZATAI
Az Encsi, illetve a Kazincbarcikai
Rendõrkapitányságra január 31-én
két bejelentés is érkezett, miszerint
feltehetõen két ember is kihûlés miatt hunyt el.
Az 55 éves vilmányi férfit lakásának nyári konyhájában holtan találták. Az elsõdleges orvosi vizsgálat alapján halálát kihûlés okozhatta. A helyszíni szemle során a rendõrök megállapították: a helyiségben
semmilyen fûtés nem volt, a lakóépület belsõ hõmérséklete megegyezett a kintivel. A férfi egyedül
élt, gyakran fogyasztott nagyobb
mennyiségû alkoholt, a szemle során idegenkezûségre utaló adat nem
merült fel.
Ormosbányai otthonában egy 51
éves férfit találtak holtan. A helyszíni
szemle megállapította, hogy a lakás
több ablakából hiányzik az üveg,
amit az egyedül élõ férfi csak függönnyel pótolt. Az áldozatot korábban már fagyásos sérüléssel kórházban kezelték, ahonnan saját felelõsségére távozott.
A rendõrség mindkét esetben közigazgatási eljárás keretében vizsgálja
a halál pontos körülményeit.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az idei téli idõszakban már 17,
míg tavaly összesen 16 kihûléses haláleset történt. A probléma nem
elsõsorban rendõrségi, hanem szociális, össztársadalmi ügy. Ezért a hidegebb, téli idõszakban fordítsunk
nagyobb figyelmet azokra az embertársainkra, akik szociális, vagy
egyéb okok miatt ezen a téren veszélyeztetettek – kéri a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság Kommunikációs Irodája.

ITALOZÁSBÓL
EMBERÖLÉS
Január 26-ára virradóan egy hernádnémeti szeszfõzde 47 éves férfi alkalmazottja együtt italozott az
ugyancsak a kifõzdében dolgozó 31
éves nõvel, valamint annak 23 éves
barátjával. A közös mulatozás során a felek között szóváltás alakult
ki, majd a nõ és párja olyan súlyosan bántalmazta a férfit, hogy az
életét vesztette.
A helyszínen elvégzett adatgyûjtés
eredményeként a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztálya õrizetbe
vette a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható elkövetõket, amely után elõterjesztésük alapján, ügyészi indítványra a
Miskolci Városi Bíróság elrendelte a
gyanúsítottak elõzetes letartóztatását.
A B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitányság emberölés bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást.

PÉNZBÍRSÁGOK
KIS ÉRTÉKÛ LOPÁSOKÉRT
Az elmúlt idõszakban a Szerencsi
Városi Bíróságon gyorsított szabálysértési eljárás keretében több kis értékû lopás ügyében született ítélet.
Egy tállyai férfi január 15-én délelõtt
a község külterületén található kukoricatábláról a gazda engedélye nélkül
szedett össze mintegy húsz kilogrammnyi csöves terményt. A tulajdonos tetten érte az elkövetõt, majd átadta a helyszínre riasztott rendõröknek. A Szerencsi Városi Bíróság gyorsított szabálysértési eljárás keretében
január 17-én 13 ezer forint összegû
pénzbüntetéssel sújtotta a férfit. A büntetés kiszabásánál a bíró enyhítõ körülményként vette figyelembe az elkövetõ jövedelmi, vagyoni viszonyait, idõs korát, továbbá azt, hogy tettenérés miatt igazából nem történt lopás. Súlyosbító körülménynek számított, hogy az ilyen jellegû kihágások országosan és helyi szinten is elszaporodtak az utóbbi idõben.
Ugyancsak pénzbírságra büntette a
bíróság azt a két férfit, akik január 22én a déli órákban a Tokaj külterületén lévõ vízmûtelep szomszédságában

lévõ földterületrõl két mázsa, mintegy
2800 forint értékû fát gyûjtöttek össze.
A tulajdonos itt is idõben érkezett, így
a rendõrök már a helyszínen õrizetbe vették a tetteseket, akik két éjszakát töltöttek fogdában. A Szerencsi Városi Bíróság január 24-én az egyik elkövetõt 15 ezer forint, míg a társát 13
ezer forint pénzbüntetésre kötelezte.
Enyhítõ körülményként vették figyelembe a tettesek jövedelmi, vagyoni
viszonyait, valamint többek között azt
is, hogy egyikük kettõ, míg a másik
hat kiskorú eltartásáról köteles gondoskodni.
A tolvajok a szõlõterületeket sem
kímélik. Három férfi január 24-én sötétedés után azért ment ki a Mád külterületén lévõ ültetvényekre, hogy
fûtési célra karókat húzgáljanak ki. Javában gyûjtögették a tûzre valót,
amikor a mezõõr megzavarta õket.
Ketten kereket oldottak, egyiküket
azonban sikerült tetten érni. A rendõrök mindhárom férfit szabálysértési
õrizetbe vették. Az elkövetõkre a
Szerencsi Városi Bíróság január 26án összesen 41 ezer forint pénzbírságot szabott ki.

CSEMPÉSZCIGI
AZ AUTÓ HÁTSÓ ÜLÉSÉN

A nemzetközi vámnapon akart 900 doboz
csempészcigarettát ismeretlen helyre szállítani két
sátoraljaújhelyi férfi. Vélhetõen arra számítottak,
hogy az ünnep miatt nem
tartanak ellenõrzéseket a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyõrei.
Cigánd
határában
azonban elfogták õket a
rendõrök. A jövedéki orgazdasággal gyanúsított
33 és 34 éves férfiakat a A lefoglalt
sátoraljaújhelyi rendõrök termékek.
végül átadták a NAV
pénzügyõreinek. Az illegális cigarettákat és a szállításhoz használt autót
lefoglalták tõlük.
Cigánd felõl jöttek és Tiszacsermely
felé tartottak a csempészek január 26án délután, amikor meglátták az úton
velük szembe jövõ rendõrautót. Ettõl
annyira megijedtek, hogy gyorsan
megfordultak és elindultak visszafelé.
A cigándi rendõrõrs járõrének ez tûnt
fel. A sötétszürke Volkswagen Passat
után eredt, amit leállított. Az ellenõrzéskor az autó hátsó ülésén lévõ fe-

kete sporttáskából és egy
neylonnal eltakart kartonból összesen 900 doboz, zárjegy nélküli cigaretta került elõ. A férfiakat elõállították a Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányságra. Az ügy vizsgálatát a rendõrök átadták a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak. A férfiak
nem kívántak vallomást
tenni. Csupán annyit
árultak el, hogy a különdohány- féle márkájú cigarettákat
Kisvárdán vásárolták. Azt
azonban, hogy hová és
kinek szállították volna az árut, nem
mondták meg. Az illegális cigarettákat
és a szállításhoz használt Volkswagen
Passatot lefoglalták a NAV pénzügyõrei. Az autó tulajdonosa – aki az
anyósülésen ült – ekkor azt állította: õ
nem tudott az illegális szállítmányról.
A barátja kölcsönkérte tõle az autót és
úgy gondolta, elkíséri õt. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal a 33 éves H. Gyula és a 34 éves M. Krisztián ellen is jövedéki orgazdaság miatt indított büntetõeljárást.

MUNKÁBAN A TÛZOLTÓK
* Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet tetõszerkezetén lazult
fel a lemez január 22-én. A helyreállításban a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság ügyeletes
egysége nyújtott segítséget.
* A hideg idõjárás és a jeges útviszonyok miatt január 26-án egy nyerges vontató csúszott az árokba a Legyesbénye – Monok közötti útszakaszon. Ugyancsak ezen a napon Mád
külterületére is hasonló eset miatt riasztották a tûzoltókat, majd az úton
keresztbefordult Mercedes teherautót és az árokba csúszott Renault kisteherautót is sikerült kimenteni a helyi parancsnokság munkatársainak.
* Kisebb tûz keletkezett Taktaharkányban, ahol a Gárdonyi utcai
egyik lakóház kéményébe épített

gerenda gyulladt ki. A lángokat a kiérkezõ egység eloltotta.
* A bejelentés szerint január 30án Tarcal határában egy Nissan terepjáró, másnap pedig Mezõzombor
külterületén a 37-es számú fõúton
Volkswagen kisbusz borult az árokba. A csúszós útviszonyok miatt balesetet szenvedõ jármûveket szintén
a szerencsi tûzoltók vontatták ki a
mélyedésbôl.
* A tarcali Haladás utca egyik családi házában január 31-én ütött ki
kisebb tûz. A berendezési tárgyak
kaptak lángra, amit az ügyeletes
egység kiérkezéséig az ott lakóknak
sikerült eloltaniuk. A család egyik tagja könnyebb sérüléseket szenvedett,
akit az ugyancsak értesített mentõk
a helyszínen elláttak.

ZEMPLÉNI KITEKINTÔ
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HITELMENTES, TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS

Tizenhat esztendeje tagja a község
képviselõ-testületének, ahol az elmúlt
két ciklusban az alpolgármesteri feladatokat is ellátta. Filep András (fotónkon) tavaly négy jelölt közül az érvényes szavazatok több mint felének
elnyerésével lett a taktaszadai önkormányzat vezetõje.
– Mi késztette arra, hogy ez alkalommal ne csak az önkormányzati képviselõségért, hanem a polgármesteri cím
elnyeréséért is versenybe szálljon?
– A döntésemben az volt a meghatározó: láttam, hogy az elõdöm – aki
már nyugdíjas polgármesterként lett
képviselõ és alpolgármesterként segíti a munkámat – mennyi idõt és energiát fektetett be abba, hogy a község
megõrizze a mûködõképességét és
fejlõdjön. Úgy gondoltam, hogy Vajtó János után én vagyok az a személy
a faluban, aki a legtöbb ismerettel rendelkezik az önkormányzat mûködésérõl. Az eddigi eredményeket megõrizve, szeretném új ötletekkel gazdagítani Taktaszadát, fontosnak tartom,
hogy a polgármesterváltás a község életében ne hozzon törést. A falu hétköznapjaiban nemcsak az önkormányzaton keresztül veszem ki a részem, hiszen megválasztásomig a térség számos agrártermelõjét összefogó
Szada Mezõgazdasági Szövetkezet
ügyvezetõ elnöke voltam amellett,
hogy a családi keretek között is foglalkoztunk növénytermesztéssel és állattenyésztéssel. 1995-tõl a Taktaközi
Vízgazdálkodási Társulás intézõbizottsági tagja voltam, ahol három éve
az elnöki feladatokat látom el.
– Napjainkban a hazai önkormányzatok jelentõs része súlyos anyagi nehézségekkel küzd. Mi jellemzi a település gazdálkodását Taktaszadán?
– Nálunk nincs válsághelyzet. Úgy
vettem át a polgármesterséget, hogy az
önkormányzatnak 30 millió forint tartalék volt a számláján. Ez részben annak köszönhetõ, hogy az elõdöm mindig racionálisan alakította a polgármesteri hivatal, az oktatási és nevelési, közmûvelõdési, valamint szociális
intézmények dolgozói létszámát, csak
annyi embert foglalkoztatva, amennyire
a feladatok ellátására feltétlenül szükség volt. Gazdálkodóként magam is
mindig arra törekedtem, hogy az élõ
munkaerõ alkalmazása a lehetõ legnagyobb hatékonysággal történjen. Így
találkozik egymással a vállalkozói és
az önkormányzati szférában egyaránt
eredményes gondolkodás, ami mindkét területen a jövõt szolgálja. Nálunk
nincsenek bújtatott létszámok, olyan
személyi kiadások, amelyek feleslegesen terhelnék a község büdzséjét.
Büszke vagyok arra, hogy Taktaszada
nem tartozik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû települések közé, holott a lakosság összetétele miatt ez indokolt lenne. Soha nem herdáltuk el
a pénzt, a fejlesztéseket és azok várható anyagi hatásait is alaposan átgondoltuk, ennek is köszönhetõen az
önkormányzatnak a mai napig nincs
hiteltartozása.

Mindig komoly figyelmet fordítottunk
a helyi civil szervezetekre, mert fontosnak tartottuk, hogy az emberek a magánéletükben is közel kerüljenek egymáshoz. Kilenc önkéntes közösség
mûködik a községben. Két évvel ezelõtt
sikerült elérnünk, hogy valamennyien
alapítványi formában mûködjenek,
mert nyilvánvalóvá vált, hogy fenntartásukhoz nem tudunk a korábban
megszokott mértékben hozzájárulni.
Arra biztatjuk õket, hogy a szükséges
költségeket igyekezzenek pályázati
úton elõteremteni, mi pedig biztosítjuk az ehhez szükséges saját erõt.
Sajnos, a gazdasági recesszió és a
mezõgazdaságot sújtó belvíz miatt a
helyi vállalkozásoknak csökkent a bevétele, ami miatt az iparûzési adónál
is bevételkieséssel kell kalkulálnunk.
Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki,
hogy az elkövetkezõ idõszakban – annak ellenére, hogy összességében, az
állami támogatások csökkenését is figyelembe véve, 12 millió forinttal lesz
szûkebb a büdzsénk – biztosítani tudjuk majd a község mûködését, az önkormányzaton belül nem lesznek anyagi problémák.
– Terveznek-e beruházásokat?
– A már említett harmincmillió forintos tartalék egy részének a felhasználásával új egészségház építésébe

kezdünk, ennek pénzügyi hátterét a kistérségi társulás keretében elnyert támogatás biztosítja. A teljes bekerülési költség 84 millió forint, amihez 22
milliós önerõt kell biztosítanunk. Van
egy benyújtott pályázatunk csapadékvíz-elvezetésre is, aminek a fõöszszege több mint 40 millió forint, itt az
elõírt saját forrás 2,1 milliót tesz ki. A
legnagyobb projektet a szennyvízhálózat kiépítése jelentené, amit Taktaharkánnyal közösen szeretnénk megvalósítani. A költségek ebben az esetben meghaladják a 2,2 milliárd forintot. A már részletesen kimunkált pályázatot benyújtottuk a kiírás szerinti
második fordulóba. Ez utóbbinál az önkormányzat a lakossági önrészbõl
minden ingatlan után havi 800 forintot magára vállalt, ez éves szinten 4,8
millió forintot jelent. Ez komoly anyagi teher a községnek, az itt élõk pedig
lakossági lakáskassza szerzõdések
megkötésével járulnak hozzá a költségekhez.
Taktaszadán ez a beruházás hiányzik ahhoz, hogy teljes körûvé váljon
közmûvesítés. Emellett természetesen
sok utunk van, ami megérett a felújításra, ehhez szintén keressük a pályázati lehetõséget. Az említett fejlesztések az elkövetkezõ négy-öt évre lekötik az erõinket, s ha ezt figyelmen kí-

vül hagynánk, azzal az intézmények
mûködtetését sodornánk veszélybe.
– Mi a helyzet a munkahelyteremtéssel, a helyi vállalkozásokkal?
– Bízom abban, hogy a tervezett beruházásaink bátrabbá teszik majd a vállalkozásokat és felkeltik az érdeklõdést
Taktaszada iránt. A földrajzi fekvésünk
kedvezõ, a falu mellett halad el a vasút és közel van hozzánk a 37-es számú fõút is. Úgy gondolom, hogy kistérségi szinten is meghatározó szerepünk lehet az iparfejlesztésben. Az önkormányzat középtávú koncepciója
számba veszi azokat a telephelyeket,
területrészeket, amelyeket munkahelyteremtõ beruházások számára tudunk biztosítani. A helyi gazdaság fejlesztéséhez elsõsorban a növénytermesztés és az állattenyésztés kínálkozik lehetõségként, amelyekhez adottak
a feltételek.
Amikor eldöntöttem, hogy polgármester szeretnék lenni, elsõsorban az
motivált, hogy a foglalkoztatásban
elõbbre lépjünk a településen. Ha ez
nem valósul meg, elõbb-utóbb tarthatatlanná válik a helyzet még akkor is,
ha az elhelyezkedni nem tudó, illetve
nem is akaró társadalmi csoportoknak
szociális juttatásokkal biztosítunk bizonyos szintû megélhetést. A semmittevést kormányzati és önkormányzati

szinten sem szabad támogatni, mert az
a közbiztonság romlásához vezet, ami
Taktaszadán is súlyos problémát jelent.
– Hogyan látja a község jövõjét?
– A nehézségek és az elõttünk álló
feladatok ellenére bizakodó vagyok, hiszen nem is vállaltam volna a polgármesterséget, ha nem látnék esélyt arra,
hogy a nehéz helyzetünkbõl elõbbutóbb ki tudunk törni. Ehhez azonban
alapvetõ változásoknak kell megtörténniük. Jelenleg az alig több mint kétezer fõs népesség közel egyharmada
hátrányos helyzetû, akik között – annak ellenére, hogy elvégezte az általános iskolát – magas az írni és olvasni nem tudók aránya. Ezeknek az embereknek alig van esélyük az elhelyezkedésre. Bízom benne, hogy a hazai oktatási rendszer képes lesz arra,
hogy orvosolja ezt a problémát és néhány év múlva az iskolákból olyan diákok kerülnek ki, akik rendelkeznek legalább az elhelyezkedéshez szükséges,
minimális tudással. Társadalmi és önkormányzati szinten is csak akkor tudunk kiegyensúlyozott helyzetet teremteni, ha a munkaképes korú lakosság többsége számára megteremtõdik az értelmes munkavégzés lehetõsége, és bérjövedelem, nem pedig a
szociális ellátó rendszer biztosítja majd
a megélhetésüket.
Á. A.

MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEK A PÉNZÜGYI EGYENSÚLYÉRT

Molnár Tibor (fotónkon) 1989. január 6-ától áll a taktakenézi önkormányzat élén. A határmenti Pányokról származó pedagógust tavaly õsszel
hatodik alkalommal választotta meg
polgármesternek a lakosság.
– Hivatásomnak tekintem a falu vezetését. Több mint két évtized után is
úgy érzem, tenni szeretnék a községért, az itt élõ emberekért – fogalmazott Molnár Tibor. –1989-ben nagyon rossz állapotban lévõ települést
vettem át – folytatta. – Csupán egycsoportos volt az óvoda, a lerobbant
állapotban lévõ iskola két különbözõ
helyszínen mûködött és nem volt 100
méternyi aszfaltozott utunk sem. A járhatatlan, sáros utcák szintjérõl kellett
22 év alatt felépíteni Taktakenézt.
Örömmel mondhatom, hogy mindig
olyan képviselõ-testületünk volt, akik
támogattak a munkámban. Olykor
voltak nehezebb idõszakok, de büszke vagyok arra, hogy négy ciklusban
építettünk, újítottunk, bõvítettük a nevelési és közoktatási intézményünket:
1991-ben adtuk át a nyolc tantermes,
300 négyzetméteres tornateremmel
ellátott iskolát. 2000-ben tataroztuk az
óvodát és 150 fõs kapacitásúra bõvítettük a konyhát. 2007-ben európai
uniós és hazai pénzügyi támogatás, valamint saját erõ igénybevételével bõvítettük, illetve részlegesen felújítottuk
az oktatási intézményünket. Ekkorra
már olyannyira megnõtt a gyermeklétszám, hogy további két csoportszobára volt szükség az óvodában. A
negyedik fejlesztés 2009-ben történt,

amikor 6,2 millió forintból az iskola
nyílászáróit tudtuk kicserélni. Jelenleg
is van egy folyamatban lévõ pályázatunk: a leghátrányosabb helyzetû kistérségekhez tartozó településként nyertünk 65 millió forintot az iskola valamint az ebédlõ felújítására és konyhabõvítésre. Ez a beruházást az idén
szeretnénk megvalósítani.
– Tudják biztosítani a szükséges önrészt?
– Igen. A tényleges önerõ 3 millió
425 ezer forint, amelynek 75%-át
szintén pályázaton nyertük meg, így a
68 milliós beruházás az önkormányzatnak mindössze 858 ezer forintjába
kerül. A mi léptékünkkel nézve ez is
jelentõs összeg, de a támogatás nagyságához képest elenyészõ, és a pénzt
az önkormányzatunk az elmúlt években a projekt elõkészítése során már
ki is fizetette.
– Nem csak Taktakenézen, de a környéken is közismert, hogy Molnár Tibort szeretik a helyiek. Ön szerint minek köszönhetõ ez?
– Talán annak, hogy az elmúlt 22
évben a képviselõ-testülettel együtt
nagyon sokat dolgoztunk. Megváltozott a falu képe, minden intézményünk
lassan a helyére kerül és eléri a kor követelményeinek megfelelõ színvonalat.
E mellett pedig vannak további céljaink, amelyeket a következõ esztendõkben meg kellene valósítani. Az
1990-es évektõl megépült útjaink többsége napjainkban már rekonstrukcióra szorul, ezért ezt kiemelt feladatként
kezeljük a jövõben. A szomszédos
Prüggyel közösen szeretnénk a szennyvízvezeték-hálózatot kiépíteni, de a
mostani gazdasági környezet nem igazán kedvez ennek a beruházásnak.
– Hogyan zárta 2010-et Taktakenéz
önkormányzata?
– Talán az egyik legrosszabb évünk
volt a tavalyi. 2009-ben is úgy tudtunk
talpon maradni, hogy 13,9 millió forintot nyertünk a mûködõképesség
megõrzésére. A tavalyi költségvetésünkbe is beterveztük ezt az állami segítséget, azonban 2010-ben már csupán 500 ezer forintot kaptunk. Ennek
következménye, hogy december végére 7,5 milliós beszállítói számlatartozást halmoztunk fel, amely napjainkra
12 millió forintot is megközelíti. Ezt a
terhet hoztuk át 2011-re.

– A közelmúltban a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás átmeneti segítségére szorult Taktakenéz.
– A január nehezen kezdõdött. Veszélyben volt a szociális segélyek, valamint az önkormányzati dolgozók bérének kifizetése. Jelenleg kétféle hitelt
használunk a munkabérek teljesítésére, illetve a likviditási nehézségek áthidalására. A hónap elején ezek a keretek megnyílnak, majd a beérkezõ normatívákból négy héten belül kiegyenlítjük a tartozást, aztán kezdõdik minden elölrõl. Sajnos, a finanszírozási gondok miatt tavaly decemberben nem tudtuk visszafizetni a pénzt, így januárban
nem voltunk jogosultak újabb kölcsönre, ezért fordultunk átmeneti segítségért a kistérségi tanácshoz. Taktakenéz egyszeri, nyolcmillió forintos,
visszatérítendõ támogatást kapott, amit
azóta sikerült is visszautalnunk a társulásnak. Sajnos, a gondjaink ezzel nem
oldódtak meg, és a dolgozóink is csak
január végén vehették fel a decemberi illetményüket. Ezúton is köszönöm
a megértésüket!
– Hogyan alakult ki ez a nehéz helyzet?
– Az óvodában és az iskolában 263
gyermek van, közülük 248-an minõsülnek hátrányos helyzetûnek. Ez azt
jelenti, hogy a létszám 83%-a nem fizet a közétkeztetésért, aminek a költségét nekünk kell biztosítani. A falu
1300 fõs lakosságából 260-an – az itt
élõk mintegy 20%-a – részesülnek rendszeres szociális segélyben, illetve ma
már bérpótló támogatásban. Ugyancsak
húsz százalék a nyugdíjasok aránya a
községben, s ha a két számot összeadom, akkor 40%-nál járunk és még
nem beszéltem azokról, akik egyéb
okok miatt nem dolgoznak. Az iskolában, az óvodában csupán a pedagógusok és a köztisztviselõk gyermekei nem részesülnek az ingyenes étkeztetésben, mindenki mást térítés nélkül lát el az önkormányzat. Nos, ezek
a nehézségek súlyosbítják napról napra Taktakenéz helyzetét, amihez hozzájárul még a település nem éppen kedvezõ földrajzi fekvése. A rossz közlekedési helyzet sem segít azoknak, akik
a nagyobb településeken szeretnének
állást vállalni. Taktakenéz kiesik a Szerencs – Tokaj autóbuszjáratból, a legközelebbi vasútállomás Taktahar-

kányban van. Nincsenek helyi vállalkozók, cégek, akik iparûzési adót fizetnének. Az önkormányzat teljesen
magára van utalva.
– Mi jelentheti a kiutat?
– Abban bízunk, amirõl Tállai András államtitkár nyilatkozott a közelmúltban, mely szerint a kormány 31
milliárd forintot különít el az önkormányzatok megsegítésére, többek között a számlatartozások kifizetésére. Ha
ez megvalósul, akkor kikerülhetünk a
gödörbõl.
– Polgármesterként hogyan éli meg
ezeket a napokat?
– Nagyon nehezen. Talán túlzásnak
tûnik, de igaz, hogy éjszakákon át nem
alszom, és folyton azon töprengek, miként tudnánk elkerülni az adósságrendezési eljárást. Az új kistérségi tanács alakuló ülésén is elmondtam: átéltem én már a Bokros-csomagot, konvergencia-programot, sok mindent, de
ilyen nehézségekkel, mint az elmúlt fél
évben, még soha nem találkoztam.
Természetesen magunknak is meg
kell tennünk mindent, ezért szigorú takarékossági intézkedéseket vezettünk
be. A testület által megállapított költségátalányomat nem veszem fel addig,
amíg nem látom a kiutat. Felfüggesztettük az önkormányzati képviselõk tiszteletdíját. Nálunk nincs cafeteria-juttatás, és kényszerûségbõl megszüntettük az idõskorúak szemétszállítási díjtámogatását. Nem fizetünk túlórát a dolgozóinknak, elképzelhetõ, hogy a
sportra sem fog jutni pénz, és emiatt a
futballcsapatunk sem tudja majd folytatni a megyei harmadosztályú bajnokságban a szereplést. Felfüggesztettünk minden megbízási szerzõdést.
Összességében ezekkel az intézkedésekkel mintegy 12 millió forintot tudunk
éves szinten megspórolni.
– Hogyan fogadták az emberek az
megszorító intézkedéseket?
– Döntõ többségük megértéssel, néhányan morgolódással. Úgy gondolom,
hogy nemcsak a munkatársaim és a
közalkalmazottak, de a faluban élõ minden olyan ember, aki nézi a tévét, hallgatja a rádiót, olvassa az újságot, annak tisztában kell lennie azzal, hogy
nem csak Taktakenéz önkormányzatánál vannak ilyen gondok, hanem nagyon sok hazai településen.
M. Z.
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SZOLGÁLTATÁS

POSTÁJÁBÓL

VESZÉLYES BUSZMEGÁLLÓK

A Szerencsi Hírek állandó elõfizetõjeként hiányoltam, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben
a tavaly decemberi számban nem
volt falinaptár. Nem tudom, hogy
megfeledkeztek-e róla, vagy gazdasági nehézségek miatt maradt el a
számomra mindig oly kedves ajándék.
Idõs emberként gyakran veszem
igénybe a helyi tömegközlekedést.
Sajnos, a Szerencse Áruház és az
Alba gyógyszertár elõtti buszmegállóknál nincs járdasziget, ami veszélyes. A közelmúltban szemtanúja voltam, amikor a Bekecs felõl érkezõ
buszról egy idõs asszony egyedül
nem tudott leszállni a nagy szintkülönbség miatt. Ugrással próbálkozott,
de elesett és eltört a keze. Ezen változtatni kellene, hogy a mozgáskorlátozottak ezen a két helyen is biztonsággal tudjanak a buszra fel- és

leszállni. Ugyancsak az idõs emberek
érdekében kérem, hogy a Kandó Kálmán utcában a kisáruház és a vasúti átjáró között helyezzen ki egy pihenõpadot a város.
Nagy András,
Szerencs, Kandó K. út 8.
***
Tisztelt olvasónk! Köszönjük, hogy
rendszeres olvasója a Szerencsi Híreknek, amelynek tavaly decemberi
számában nem figyelmetlenségbõl,
hanem takarékossági okokból nem
volt falinaptár. Korábban hosszú
éveken át hirdetésekbõl származó bevétel adta a kiadvány pénzügyi hátterét, amit már 2009-ben sem sikerült biztosítani. Bízunk benne, hogy
a helyi gazdaság élénkülésével a karácsonyi ünnepek elõtt rövidesen újra
naptárral kedveskedhetünk majd az
olvasóinknak.
További kérdéseire a polgármesteri hivatalból kértünk választ. Az építésügyi és városfejlesztési osztálytól
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Szerencse Áruház és az Alba patika elõtti buszmegállók a Rákóczi utcán helyezkednek el, ami a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésben van. A felvetett problémával a polgármesteri
hivatal meg fogja keresni a cég területileg illetékes igazgatóságát.
A Kandó Kálmán utcában pihenõpad kihelyezésére nincs meghatározva pénzügyi keret a város 2011.
évi költségvetésében, de amennyiben
az anyagi lehetõségek és az idõjá-

rási körülmények lehetõvé teszik,
gondoskodni fognak a megoldásról.

HÓTOLÁS CSAK KÉRÉSRE?
Harmincöt éve lakunk Szerencsen
a Szegfû utcában. Ez egy zsákutca, ahol
öt ház van. Az elmúlt három és fél évtized alatt egy járda sem készült el mifelénk. Az utat használjuk közlekedésre
autóval és gyalogosan egyaránt. Amikor beköszönt a tél és hó van, állandóan szólni kell, hogy tolják le az utcában a havat. Külön kérés nélkül sose
tisztították le az utat. Ha jelzünk a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. dolgozóinak, azt mondják, hogy szólnak
a hókotrónak, hogy itt is tolja le a havat. Nem értjük, hogy ez nálunk miért nem történik automatikusan, mint
a város többi utcájában. Az nem kifogás, hogy nem tudnak ide bejönni.
Az út szélessége pontosan olyan, mint
a többi utcáé, a szemeteskocsi is elfér
rajta. A hóeltakarítás mégis évrõl évre
rendszeresen problémát okoz.
Tisztelettel, a Szegfû utca lakói:
Dobos Zoltán, Magyar Jánosné,
Berati Márta, Májer Antalné
***
Megkerestük ez ügyben Tóth Istvánt,
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatóját, aki ismertette:
a gépi hóeltakarítási útvonaltervbõl kimaradt a Szegfû utca, amit már módosítottak. Így a jövõben havazás esetén itt is megtörténik majd az út járhatóvá tétele.

SZAKRENDELÉSEK IDÕPONTJAI

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézetben (3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.) az alábbi szakrendelések vehetõk igénybe:
 Belgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ–csütörtök: 8–15
óráig, rendel: dr. Molnár Pál; péntek: 8–
14 óráig: dr. Tarkó Mihály.
 Belgyógyászat – kardiológia
Rendelési idõ: hétfõ: 13–17 óráig, rendel: dr. Hacsi Andrea; kedd: 15–18 óráig: dr. Nagy Gábor; szerda: 13–17 óráig, rendel: dr. Lóczi Géza; csütörtök: 15–
18 óráig: dr. Gerges Gábor.
 Sebészet
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 8–15 óráig, rendel: dr. Árnyasi András.
 Nõgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ: 8–15 óráig, rendel: dr. Truppolai Tibor; kedd: 12.30–
17.30 óráig: dr. Csóka Miklós; szerda:
8–15 óráig: dr. Rácz Ernõ v. dr. Jakab
András; csütörtök: 8–15 óráig: dr. Truppolai Tibor; péntek: 8–14 óráig: dr. Berzéky József v. dr. Kovács Lajos.
 Onkológiai gondozás
Rendelési idõ: csütörtök: 15–18 óráig, rendel: dr. Kassai Zoltán.
 Fül-orr-gége
Rendelési idõ: hétfõ: 8–15 óráig, rendel: dr. Berecz Anna; kedd: 8–15 óráig:
dr. Berecz Anna; szerda: 8–14 óráig: dr.
Makó Lõrinc v. dr. Barabási Miklós; csütörtök: 8–15 óráig: dr. Dégi Katalin.
 Szemészet
Rendelési idõ: hétfõ: 14–18 óráig, rendel: dr. Várhegyi Zsolt; kedd: 13.30–18
óráig, rendel: dr. Mazsaroff Csilla; szerda: 8–15 óráig, rendel: dr. Béres Zsuzsanna; csütörtök: 14–20 óráig, rendel:
dr. Várhegyi Zsolt; péntek: 8–15 óráig,
rendel: dr. Eszlári Erika.
 Bõrgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 8–15 óráig, rendel: dr. Tarr Tünde.
 Ideggyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ: 8–15 óráig, rendel: dr. Lakatos Katalin; kedd: 8–13 óráig, rendel: dr. Pleszkó Apollónia; szerda: 8–15 óráig, rendel: dr. Pásztor Erzsébet; csütörtök: 8–13 óráig, rendel: dr.

Pleszkó Apollónia; péntek: 8–15 óráig,
rendel: dr. Lakatos Katalin.
 Ortopédia
Rendelési idõ: hétfõ: 9–14 óráig, rendel: dr. Riskó Ágnes; kedd és szerda: 8–
15 óráig, rendel: dr. Mándi József.
 Urológia
Rendelési idõ: hétfõ: 12–17 óráig, rendel: dr. Szilágyi László; szerda: 9–15 óráig, rendel: dr. Bogdán Csaba.
 Reumatológia
Rendelési idõ: hétfõ: 8–13 óráig, rendel: dr. Haulik Judit; kedd: 10–15 óráig, rendel: dr. Hutkai Zsuzsanna; szerda–péntek: 8–14 óráig: dr. Haulik Judit.
 Pszichiátria
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 8–15 óráig, rendel: dr. Barják Tamás.
 Tüdõgyógyászat
Rendelési idõ: hétfõ: 8–15 óráig, rendel: dr. Galambos László; kedd: 8–15
óráig, rendel: dr. Árvai Éva; szerda: 8–
15 óráig, rendel: dr. Ivancsó Réka; csütörtök: 8–15 óráig, rendel: dr. Slárku Ilona; péntek: 8–15 óráig, rendel: az elõzõ
négy orvos felváltva.
 Laboratórium:
– Vérvétel: hétfõ–péntek: 7–11 óráig. A laboratórium vezetõje: dr. Kálovics Erzsébet.
– Leletkiadás: hétfõ–péntek: délelõtt
7, 8, 9, 10 és 11 órakor, délután: 13 órakor és 14.30–15 óráig.
 Röntgen
Rendelési idõ: hétfõ–szerda: 8–14
óráig, rendel: dr. Tornay Zoltán; csütörtök–péntek: 8–14 óráig: dr. Fehér
Márta.



Ultrahang
Rendelési idõ: hétfõ–szerda: 8–10
óráig, rendel: dr. Tornay Zoltán; csütörtök–péntek: 8–10 óráig: dr. Fehér
Márta. Carotis UH: szerda: 15–18
óráig, rendel: dr. Varga Eszter.
 Foglalkozás-egészségügyi
szakellátás
Rendelési idõ: hétfõ–kedd, csütörtök: 9–12 óráig, rendel: dr. Honti Judit.
 Audiológa
Rendelési idõ: szerda: 14–17 óráig,
rendel: dr. Szakács Gábor.
 Angiológia
Rendelési idõ: csütörtök: 15–18 óráig, rendel: dr. Varga Eszter.
 Gyermekgyógyászat
(Szerencs, Rákóczi út 51.)
Rendelési idõ: hétfõ, szerda és péntek: 9–10 óráig, kedd és csütörtök: 13–
14 óráig, rendel: dr. Bobkó Géza.
 Pszichológia
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csütörtök és péntek: 8–15 óráig, rendel:
Gombos Zsóka; kedd: 8–13 óráig: rendel: Barta Gyöngyi.
 Fizioterápia
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 7–15
óráig, rendel: Molnárné Farkas Ágnes,
és Szarka Rita.
 Gyógytorna
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 8–15
óráig, rendel: Visóczki Márta.
 Gyógymasszázs
Rendelési idõ: hétfõ–péntek: 7.30–
14.30 óráig, rendel: Kuruczné Matisz
Anita, Németh Krisztina.

Egészségünkért

INFLUENZA VAGY NÁTHA?
A téli idõszakban közösségekben
leggyakrabban elõforduló kór a
cseppfertõzéssel terjedõ légúti, megfázásos megbetegedés.
Baktériumok, vírusok okozhatják, melyek zárt, körülírt területeken gyakrabban
fordulnak elõ, de akár
országos viszonylatban is jelentkezhetnek. A hurutos tünetekkel járó megbetegedést gyakran
tévesztik össze a vírus okozta valódi influenzával. Sokan azt gondolják, hogy nem kell kezelni, nyugodtan „kihordhatjuk lábon!”, de ez
nagy tévedés, mert az influenza veszélyt jelent a szervezetre. Magyarországon az influenza jellemzõen a
téli idõszakban, január környékén jelentkezik, de máskor is okozhat akár
járványos méreteket is.
Az influenza a felsõ légúti megbetegedésekhez hasonlóan, köhögéssel, tüsszögéssel terjed. A tünetei pár napos lappangási idõ után hirtelen magas lázzal, ízületi és izomfájdalommal, fejfájással és torokfájdalommal jelentkeznek. A magas láz
a krónikus betegségekben és a diabéteszesek esetében még veszélyesebb, általános állapotuk romlása
mellett az anyagcsere-kisiklás veszélye is fennáll. A kisgyermekekre,
az idõs emberekre is nagy veszélyt
jelent, általános állapotuk romolhat, elesetté válhatnak, a folyadékbevitelük csökkenhet, ezért a kiszáradás veszélye fenyegetheti õket. A
betegség idején még nagyobb odafigyelést igényel az ellátásuk.
Amennyiben az immunrendszerünk erõs, nehezebben fertõz meg a
betegség. A téli idõszakban a C-vitaminbevitelt mindenképpen biztosítani kell a szervezetnek gyümölcsök, zöldségek bõséges fogyasztásával, de akár gyógyszeres formában
is. A gyümölcsök közül fõként a citrusfélék, citrom, narancs, grapefruit, mandarin, kivi ajánlott. A vitaminban gazdag táplálkozás mellett
a pihenés is hozzájárul az immun-

rendszer erõsítéséhez, ezért fontos,
hogy feltétlenül ágynyugalomban
töltsön a beteg néhány napot. A gyakori, rövid ideig tartó szellõztetés
megtisztítja a levegõt. Használhatunk
a párologtatóba eukaliptusz- vagy
mentaolajat, ami könnyebbé teszi a
légzést, enyhít a köhögésen is.
A folyadékbevitel gyógynövényekbõl készült teákkal jó hatású lehet. A csipkebogyó, a kamilla, hársfa, a kasvirág és a kakukkfû alkalmas
teák készítésére.
A csipkebogyót áztatással alkalmazzuk, mert 50 oC-fok felett a Cvitamintartalma károsodik. A hársfa
virágából készült tea csökkenti a nátha tüneteit és köhögéscsillapító hatása van. A kasvirágból készült tea
immunerõsítõ hatású, eredményesen
alkalmazható megfázás, influenza
esetén is. A kakukkfû nemcsak fûszernövényként, de teaként is jól alkalmazható. Köhögéscsillapító hatása
révén jó hatású a gyógyulás idõszakában. Ízesítésre mézet használhatunk, aminek szintén immunerõsítõ,
köhögéscsillapító hatása van.
Amennyiben nem sikerült elkerülni
a megfázásos megbetegedést, esetleg megfertõzõdtünk az influenzával,
az orvosi kezelésként kapott gyógyszerek mellett a népi gyógyászatban
is alkalmazott gyógyhatású növényekkel gyorsíthatjuk fel a gyógyulási folyamatot!
Váradi Ferencné dietetikus

DIETETIKAI SZOLGÁLAT
A szerencsi rendelõintézetben legközelebb február 11-én Váradi Ferencné segítséget nyújt a személyre
szabott diéta kiválasztásában, lehetõség van a felvetõdõ problémák
egyéni megbeszélésére. A rendelés
beutaló nélkül is igénybe vehetõ, társadalombiztosítási igazolványra
azonban szükség van, és a várakozás elkerülése érdekében célszerû
idõpontot egyeztetni.
Rovatunk megjelenését
az Oroszlán gyógyszertár támogatja.

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL
FEBRUÁR
Demokratikus jogok gyakorlását
segítõ kompetenciák fejlesztése (TÁMOP-3.2.3 pályázat) hátrányos
helyzetû célcsoportok számára. Kiscsoportos foglalkozások 20 alkalommal 160 fõ részvételével. Helyszín: Szerencs, Rákóczi út 87. (Városi Kulturális Központ és Könyvtár
ideiglenes székhelyén, ÉMÁSZ-épület).
Február 17. (csütörtök) 14 óra: Farsangi böngészde – könyvtárhasználati foglalkozás az ünnepkör szokásairól – TÁMOP-3.2.4. Helyszín:
Szerencs, Bolyai iskola.
Február 24. (csütörtök) 16 óra: Íróolvasó találkozó Tóth Krisztina költõ, író, mûfordítóval (TÁMOP3.2.4. pályázat). Helyszín: Népház.

MÁRCIUS
Érdek- és jogvédõ intézmények
felkeresése (TÁMOP-3.2.4. pályázat)
hátrányos helyzetû célcsoportok
részvételével (8 alkalommal 240 fõvel). Helyszínek: Budapest, Parlament, Miniszterelnöki Hivatal, Országgyûlési Biztos Hivatala.

Március 4. (péntek) 16 óra: Városi Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága. Helyszín: Népház.
Március 8–11-ig: Könyvkiállítás a
nemzetközi nõnap alkalmából.
Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár,
felnõtt könyvtári részleg.
Március 15. (kedd): 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 163.,
Petõfi Sándor születésének 189.
évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepség. Helyszín: Kossuth tér, 48-as emlékmû.
Március 15–31-ig: Könyvkiállítás
az 1848/49-es szabadságharc eseményeirõl. Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár, felnõtt könyvtári részleg.
Március 10. (csütörtök) 14 óra:
1848-as történelmi totó. Helyszín:
Szerencs, Rákóczi-vár, gyermekkönyvtári részleg.
Március 25. (péntek) 15 óra: II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem emléktáblájának megkoszorúzása.
Helyszín: Rákóczi-vár déli kapuja.
Március 31. (csütörtök) 16 óra: Íróolvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal (TÁMOP-3.2.4 ). Helyszín: Rákóczi-vár, lovagterem.
A rendezvényeink helyszínei a Rákóczi-vár átadásának idõpontjától
függnek.

HIRDETÉS

Szivárvány-Ép Kft.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szerencs, Huszárvár u. 26.
Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül
a gyártótól a legolcsóbban
Zsalukõ 20-as
Zsalukõ 25-ös
Zsalukõ 30-as
Zsalukõ 40-es
Béléstest EB 60/19

Idegenforgalmi végzettséggel, számítógépes ismerettel rendelkezõ, felelõsségtudó, nagy munkabírású, rugalmasan alkalmazkodó, kiváló kapcsolatteremtõ és
kommunikációs képességgel
rendelkezõ munkatársat keresünk.

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Elõnyt jelent az angol vagy német nyelvtudás és idegenforgalmi tapasztalat.

Szállítás darus vagy platós tehergépkocsival.

 Betongyártás, mixeres kiszállítás, tehergépkocsis kiszállítás,

Jelentkezés: utazási irodánkban személyesen vagy fényképes önéletrajzzal a zemplen.tourist@t-online.hu címre.

bedolgozás igény szerint betonpumpával
 ADK autódaru-bérbeadás
 Minõsített keverõbõl minõsített beton

FERROPROFIL
KIVITELEZÕ-SZOLGÁLTATÓ SZAKIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
3909 Mád, Vasút út 1. Telefon: 47/548-003, 47/548-013. Telefon/fax: 47/348-357.

CIKLÁMEN
Szerencs, Rákóczi út 97.
Telefon: 47/362-546

 Acélszerkezetek gyártása, szerelése  Beruházások, fejlesztések komplett kivitelezése
 Gépek, berendezések gyártása, szerelése  Hengerelt, hegesztett csövek, csõidomok gyártása, szerelése  Üzemek,

Ha szeretne mindent egy helyen
megvásárolni, nézzen be hozzánk!
Kínálatunk:

üzemrészek felújítása, karbantartása  Felrakóhegesztések  Lv = 30 mm-ig
történõ lemezhengerelések
 Forgácsolás középesztergákon  DP–200 síkesztergán történõ nagy súlyú és
méretû munkadarabok megmunkálása  Marógépeken,
gyalugépeken, sugárfúrógépeken végzett forgácsolások
 Komplett számítógépes
ügyviteli szolgáltatások

 Zárak, zárbetétek, kilincsek, lakatok
 Vágókorongok, tisztítókorongok, csiszolókorongok
 Szögek, csavarok, tiplik
 Elektródák, munkavédelmi kesztyûk
 Kül- és beltéri falfestékek, nemesvakolatok, zománcok,

lazúrok, díszlécek, rozetták, bordûrök, ecsetek
 Gipszek, glettelõgipszek, csemperagasztók, fugázók
 Háztartási vegyi áruk

A Szerencs Kártyával rendelkezõknek
5% kedvezményt biztosítunk. Fizethet bankkártyával is!

Belovecz és Társa Kft.

Nyitva tartás: hétfõ–péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.

Szerencs, fecskési húsboltja

MEZÕGAZDASÁGI SZAKBOLT

MINDEN NAP SZÁLLÍTOTT
FRISS MAGYAR ÁRU

Szerencs, Kisvásártér 1.
(a piac mellett)
Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

AKCIÓS KÍNÁLATUNK:
Sertéscomb
Sertéslapocka
Sertéskaraj (hosszú)
Sertéskaraj (rövid)
Sertéstarja
Sertésoldalas
Sertésdagadó
Sertéscsülök (hátsó)
Sertéscsülökhús
70%-os kolbászhús
Sertés elsõ, hátsó láb
Sertésfej
Sertés fehér csont
Sertés húsos csont
Hasaalja- és tokaszalonna

1030
950
1160
1220
910
790
910
690
790
720
200
160
60
320
580

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Zsírszalonna (bôr nélküli)
Csirkemell filé
Csirkecomb
Csirkeszárny
Egész csirke
Csirkemáj
Csirkemell (csontos)
Csirkefarhát
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász
Ló szárazkolbász
Füstölt oldalas
Füstölt bordaporc
Füstölt hátsó csülök
Sertészsír (házi, sült)

300
1260
650
520
650
580
970
195
970
970
1480
1000
880
820
440

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Az áraink visszavonásig érvényesek!
Melegétel-utalványt és cafeteria-kártyát elfogadunk!

Szerencs, Dobó Katica út 32.
Telefon: 361-018, 30/262-8418.
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Kedvezményes
vetõmagvásár
(Konyhakerti növények, fûszergyógynövények, virágmagvak,
virághagymák, dughagyma,
hibridkukorica.)

Pavilon
Édességbolt
Szerencs,
Rákóczi út 126.
Tel.: 47/567-609
Februári akció!
Zselécukor 300 g 150 Ft
Vaníliás rúd 500 g 400 Ft
Kókuszos szelet
500 g
450 Ft
Vilmoskörtés tejcsoki
500 g
650 Ft
Zselés szalon (csomagolatlan)
400 g
190 Ft
Vegyes táblás 500 g 495 Ft
Dunakavics drazsé
500 g
550 Ft
Gyümölcsízû rágó
500 g
350 Ft
Nescafé 3in1
10 db-os
399 Ft
Vegyes desszert
500 g
550 Ft
Gumicukor 500 g 390 Ft
Vegyes szaloncukor
500 g
250 Ft
Az akció a készlet
erejéig érvényes!

Nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek 5% engedmény!

METSZÔOLLÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
LEMOSÓ PERMETSZEREK,
TALAJFERTÔTLENÍTÔK ÉS TAVASZI MÛTRÁGYÁK

Kerekek, láncok, kômûvesszerszámok

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 •
http://www.observer.hu
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HIRDETÉS

Bereczk Autósbolt
Dermedéspont-csökkentô adalék, 250 l-hez 0,5 l kell
 Nappali menetjelzô fény „E” jellel.  Daewoo Lublin, Avia alkatrészek rövid
határidôn belüli beszerzése  Hótálcás gumiszônyegek
 Fûthetô üléshuzatok  Kevert és tömény fagyállók
 Ablaktörlô lapátok már az újabb gépkocsikhoz is.

AUTÓFELSZERELÉS:
 LED izzók  Kipufogódobok és végek  Dísztárcsák  Méretpontos
üléshuzatok  Távirányítós kürt  Nanopados telefontartó
AUTÓALKATRÉSZ:
Raktárról vagy akár pár órán belül beszerezzük.
 Fékpofák, fékbetétek és féktárcsák  Futómû-alkatrészek
 Szíjak, szûrôk, szimeringek, kerékcsapágyak
 Motorolaj: Castrol, GM, Mobil-1, Valvoline
 Gyári alkatrészek: VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Peugeot, Citroën, Ford
Cím: Szerencs, Széchenyi u. 18. Tel.: 47/362-701.
E-mail: bereczk.jo.auto@t-online.hu,
info@autoalkatresz.eu
Web: www.autoalkatresz.eu

Megnyílt
az Eperjesi Iparcikk
mellett
a ZÖLDSÉGES-

GYÜMÖLCSÖS!
Minden nap friss áru!
Nyitva tartás:
hétfõ-péntek
7.30 órától 16.30 óráig,
szombaton 7.00 órától 12 óráig.

SZERENCSI
VASUDVAR
 Idomacélok, acéláru,

széles választékban

Szerencs, Rákóczi út 54. (a háziorvosi rendelôvel szemben)

 Álmennyezetek
 Tapéták, tapétaszegõk, stukkók
 Mûanyag hullámlemezek,

kertészeti és tófóliák
 Flexkorongok, elektródák, kötözõdrótok
 Alu-, horganyzott, normál
és mini csatornák
 Elektromos kisgépek, szerszámok,
csavarok

AKKUMULÁTOROK
LEG…
LEG…
LEGOLCSÓBBAN!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2
Tel.: 06-30-336-1290

VILÁGSZÍNVONALÚ Ca/Ca technológiával!

Nyitva: h-p 8-16.30 óra, sz 8-12 óra

Szerencsen és környékén a legolcsóbb!

Típusválaszték:
Személy- és tehergépjármû-, motorkerékpár-, japán típus, zselés,
meghajtó, szünetmentes áramforrások, elektromostargonca-akkutelepek
Minden típusú akkumulátorok és gépjármû töltésének ingyenes bevizsgálása.
AKCIÓ EGÉSZ ÉVBEN!
Szerencs, Kassa út 4.
Nyitva: H–P 8–16-ig. Ebédidõ: 12–13-ig.

Tel.: 47/362-264,
30/294-6417, 20/981-6065.

E-mail: qakku@freemail.hu. Honlap: www.qakku.hu

üzemanyagtöltô
állomás
KÍNÁLATUNK:

 E95 benzin – akció szombatonként –5 Ft/l
 Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG)  Autógáz  Kenôolajok
 Bankkártyás fizetés  Elektronikus MOBIL egyenlegfeltöltés
Cím: 3903 Bekecs,
Honvéd út 228. (Bekecs és a 37-es
közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

Élje át ön is a
VELENCEI KARNEVÁL forgatagát,
a legeseménydúsabb alkalmat!
Szerencsi indulás!!!
Idôpont: 2011. 02. 25–27-ig
Részvételi díj: 16 900 Ft/fô
További információ és jelentkezés:
ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA

Eng.sz.: R-1787/1998

3900 SZERENCS, Rákóczi út 67.
Tel./fax: 47/362-952 Mobil: 30/9258-555
E-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
Honlap: www.zemplentourist.hu

A Spar Áruház mellett
60 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ SZERENCSEN.
Telefon: 20/430-9420.
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MOZAIK/HIRDETÉS

Kozmetikai szalon
vendégkörrel rendelkezõ
FODRÁSZT keres.
(lehetsz vállalkozó is)

Hidegkúti Erika, tel.: 20/492-6336

A CSALÁD ÉVE

A Magyar Katolikus Egyházban 2011
a család éve, ami a püspöki kar körlevelével, a Szent Család vasárnapján,
azaz 2010. december 26-án vette kezdetét.

Egyházunk tanítása szerint a család a
társadalom õssejtje. Isten tervének szerves része egy férfi és egy nõ életre szóló, felbonthatatlan életszövetsége. Ez az
egyesülés a férj és a feleség kölcsönös
javára és az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Védeni és segíteni kell a családokat, ezért az egyház megfelelõ gazdasági, szociális intézkedéseket kér ahhoz, hogy a család
méltóan ellássa feladatát az élet bármely
területén.
Gyakran lehet hallani, hogy a házasság intézménye válságban van. Ez nem
igaz. Az egyes ember van válságban.
Amikor elutasítjuk Isten és a vallás gondolatát, könnyen kiszolgáltatjuk alapvetõ
értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Az emberek zöme fél az
elkötelezõdéstõl, nem tartja értéknek a
hûséget, a kitartást, szabadságban szeretne élni, miközben nem veszi észre,
hogy szabadosságban él. A fent említett körlevél megfogalmazásában a szabadság nem a kapcsolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gazdagságával. Ennek
helye pedig a család.
Az emlékév szeretné erõsíteni a család belsõ identitását. Gondoljunk csak
II. János Pál pápa sokat idézett gondolatára: „Család, légy azzá, ami Isten tervében vagy!”. Az egyház feladata, hogy
Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy hirdesse, hogy minden kor minden embere
megértse, és életté tudja azt váltani anél-

kül, hogy az örök igazság sérülne. Az
egyház szeretné tudatosítani a család felelõsségét. A közösség minden egyes tagja felelõs a többi hitéért, egymás hitét
ébresztik, erõsítik. Kifelé pedig megerõsítenek más családokat. A katolikus
egyház segíti és bátorítja a fiatalokat,
hogy a boldogabb családok reményében tisztán készüljenek a házasság
szentségének felvételére. Gondolunk
itt az ifjúsági hittanos találkozókra, a Tiszta szív lelkiségi mozgalomra, Jegyes Oktatásra, Jegyes Hétvégére.
Társadalmunk irányvesztésének jele
a népességünk fogyása. Hazánk lakossága az idén tízmillió alá csökkent. Európa több országában már sikerült megfordítani a halálozási és születési arányt,
s lassan, de megindult a növekedés.
Ezekben az országokban több figyelmet
szentelnek a kisgyermekes nõk foglalkoztatására (részmunkaidõ, rugalmas
munkaidõ), segítik az egyetemre, fõiskolára járó kismamák tanulását. Sokat
költenek kisgyermekek intézményi ellátására, otthoni gyermekgondozási hálózat kialakítására. Erre azért van szükség, hogy a család intézménye egészségesen mûködhessen, mert az egyben
a társadalom egészségének is fokmérõje. Ha a családok megelégedettek, akkor a társadalom is megelégedett lesz.
Az ezekhez hasonló intézkedések, törvények nálunk is megvalósulnának, talán nem kellene attól tartanunk, hogy
nagy költõnk „próféciája” valaha is beteljesül:
Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett,
És ha jõne most halála,
A jövendõ mit találna,
Mi neki arról beszélne,
Hogy itt hajdan magyar éle?

S a világtörténet könyve?
Ott sem lennénk följegyezve!
És ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvasnák csak felõlünk:
„Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig, lomhán, gyáván.”
Óh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetre?
(Részlet Petõfi Sándor: A Magyar
Nemzet címû versébõl)
Nagy a felelõssége minden magyar
családnak. Ezért tartja fontosnak a család évét egyházunk. Imádkozzunk családjainkért, osszuk meg örömeinket,
gondjainkat, segítsünk a nehézségekkel
küszködõknek, és kérjük az Atya Isten
segítségét: Istenünk, áldd meg a családokat! Add, hogy a házaspárok bátran
szolgálják az életet, és hûségesek legyenek egymáshoz a sírig. Segítsd Urunk
azokat is, akik még a házasság elõtt állnak. Add, hogy ne féljenek elkötelezni
magukat a házasság szentségében. Add,
hogy minden család boldog legyen, s a
családok tagjai igaz szeretettel szeressenek Téged, és szeressék egymást!
Ámen.
F. M.

A VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLATÁBÓL

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár új könyveibõl ajánljuk olvasóinknak az alábbi köteteket.

nete elevenedik meg, amely hiteles képet fest a nõiesség modern és örökérvényû szabályairól.

Ljudmila Ulickaja: Elsõk és utolsók
Az alkotó – akinek eddig tizennégy
kötete jelent meg – az egyik legnépszerûbb kortárs orosz szerzõ, fõként
mesekönyveket, színmûveket, regényeket és elbeszéléseket ír. Mûvészi
világában az emberi sorsokat, szövevényes családi viszonyokat mutatja be.
Hõsei az orosz társadalom legkülönbözõbb rétegeibõl kerülnek ki: koldus,
értelmiségi, kisgyerek, aggastyán, elvált nõ. Történetei együttérzést váltanak ki, ironikusak, könnyfakasztóak,
vagy nevetésre ingerelnek. Ljudmila
Ulickaja egy adott világot mutat be,
de semmiképpen sem akarja az olvasónak megmondani az „igazságot”. A „szoknyás Csehov”-ként is emlegetett írónõt a legnemesebb orosz
irodalmi hagyományok folytatójának
tekintik.

Lévai Katalin: Hazugok és szeretõk
A szociológusként és politikusként
is ismert Lévai Katalin nevéhez olyan
kötetek fûzõdnek, mint például a Párnakönyv és más mesék, Vörös szõnyeg,
Varázskert, Hírnév. A Hazugok és szeretõk címû alkotásban valóság és fikció keveredik, az írónõ európai uniós éveiben képviselõként megélt történeteit meséli el. A fõhõs egy sikeres
egyetemi tanár, aki küzdeni akar a kitaszítottakért, ezért politikai pályára
lép. Törekvései hamar zátonyra futnak.
A könyv az emberi kapcsolatok, a férfi-nõi lélek, a szerelem és szenvedély
bemutatását krimiszerû izgalmakkal
tárja az olvasók elé.

beszédében rejlik, úgyis a nõ-férfi viszony minden igazán izgalmas történet kiindulópontja. Vajon egyszer szót
értenek? Vagy csak elbeszélnek egymás mellett és közben szenvedélyesen szenvednek, szeretnek és szórakoznak...”
A Franciadrazsé címû regényében
egy furcsa szerelmi háromszög törté-

A Generali-Providencia Zrt. Szerencsi Ügynöksége
szeretettel meghívja kedves ügyfeleit

Philipp Vandenberg: A sixtusi öszszeesküvés
A történet szerint a Sixtus-kápolna
restaurálása közben a freskókon különös betûkre bukkannak, melynek
megfejtésén megszállottan dolgozik
Jellinek kardinális. Munkája közben
egy titkos dokumentumra talál, mely
az egyház tanításait alapjaiban rengetheti meg.

EGYEDÜLÁLLÓ, SZÓRAKOZTATÓ JÓTÉKONYSÁGI
ÁLARCOS FARSANGI BÁLJÁRA,

Vass Virág: Franciadrazsé
Az írónõ nemcsak romantikus regényeivel vált ismertté az olvasók körében. A négy nyelven beszélõ újságíró már tizenhét éves korában publikált, önálló rovata Kisgeneráció néven
futott a Képes Újságban. 2000-ben
Flekk-díjat kapott a Magyar Újságírók
Szövetségétõl. Az írónõ vallja magáról: „…A legnagyobb varázslat azonban számomra mégis két ember pár-

Fogadóital: farsangi bólé.
Egész estés, éjszakás svédasztalos étkezési lehetõség.
Éjfélkor: tombola, melynek bevételével a kistérségi iskolákat
szeretnénk támogatni (kirándulás-szervezés).
A bálra ital egyénileg hozható.
A báli belépõjegy ára: 4000 Ft/fõ, amely megvásárolható
a Generali-irodában Szerencs, Sallai út 16. valamint a Sörházban.
Szállást 2260 Ft/fõ áron a kollégiumban tudunk igényelni.
VÁRJUK SZERETETTEL!

mellyel tradíciót szeretnénk teremteni.
Idõpont: 2011. február 19. (szombat) 19 óra.
Helyszín: Sörház (Szerencs, Petõfi u. 5.)
Öltözék: jelmez, de legalább farsangi álarc
A JÓ HANGULATRÓL A ROKONOK EGYÜTTES GONDOSKODIK!
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI HIRDETÉSBÖRZE

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

– Taktaharkány központi helyén lévõ 2 szoba-konyhás,
gázos családi ház melléképületekkel, rendezett telekkel, reális áron eladó. Érd.: 30/960-6616, 20/446-4662. (3-4)

– Dell Pentium 4-es (2,8) számítógép-konfiguráció eladó:
gép, billentyûzet, optikai egér és 17” monitor. I. ár: 25 000
Ft. Érd.: 16 óra után 30/275-5036. (3)

ÜGYFÉLFOGADÁS

– Golopon 2143 m2-es telken lévõ családi ház (2 szoba,
konyha, fürdõszoba, pince) eladó. Konvektoros gázfûtéssel,
azonnali beköltözéssel. Érd.: 30/846-8794. (3)

– Hímzést, horgolást, falvédõk, összekötõk szövését olcsón
vállalom. Érd.: 47/363-891. (3)

FÉNYKÉPPEL
KÍNÁLJUK!

Külön megrendelés alapján fotóval jelentetjük meg az eladásra vagy
kiadásra kínált lakásokat, épületeket.
Ennek költsége hozott fénykép esetén alkalmanként 500 Ft, amennyiben a fotót munkatársunk készíti el,
akkor 700 Ft. Ezért az összegért
egyszer jelentetjük meg hirdetését,
ami az internetes honlapunkra is
ilyen formában felkerül.

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
SZERENCSEN
000
000
000
000
000

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA
 EREDETISÉGVIZSGÁLAT
GK. ÁTÍRÁS ÜGYINTÉZÉS
 BIZTOSÍTÓS
KÁRÜGYINTÉZÉSEK
 EREDETISÉGVIZSGÁLAT

MINDENT
EGY HELYEN
Szerencsi AUTÓ Kft. 3900
Szerencs, Gyár út 11.
(A benzinkutak mellett.)
Tel.: 47/563-201, 47/563-202.
Mobil: 30/9982-077

EMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra,
amikor egy évvel ezelõtt,
68 éves korában

SZVIATKOVSZKY JÓZSEF
örökre itt hagyott bennünket.
Szeretõ családja

VÉRADÁS

– Jó állapotban lévõ, 16 éves, fehér színû Renault Clio érvényes mûszakival eladó. Érd.: 47/363-176. (3)

MEZÕGAZDASÁG

– Taktaharkány központjában a Rákóczi úton, 100 m2-es,
összkomfortos családi ház sürgõsen eladó. Érd.: 30/7490319. (3)

– 3843 m2 szántó, szõlõ eladó vagy bérbe adó. Érd.:
47/361-524. (3-4)

VEGYES

– Szerencs-Ondon 4 x 800 öl szõlõterület eladó. Ár: 300
Ft/m2. Tel.: 30/749-0319. (3)

FEBRUÁR
17. (csütörtök): Taktaszada.
22. (kedd): Bekecs.

– Jawa Babetta segédmotor kitûnõ, hibátlan állapotban
eladó vagy cserélhetõ Simsonra értékegyeztetéssel. Ár: 35
000 Ft. Érd.: 14 óra után 30/688-6201. (3-4)
– Konyhabútorok tervezését, kivitelezését, valamint iroda,
szobabútorok készítését, lambériázását vállalom! Érd.:
20/428-0534. (3)

KIADÓ
– Szerencs, Kossuth út 19/D társasház I. emeletén kétszobás, étkezõs, erkélyes, 60 m2-es lakás kiadó azonnali beköltözéssel. Érd.: 20/460-4600. (2)
– Szerencs központjában kétszobás, összkomfortos lakás
kiadó. Érd.: 70/542-1762. (2)

Koncz Ferenc polgármester: minden hónap elsõ csütörtökjén, legközelebb március 3-án 13–16 óráig.
Tel.: 47/565-202.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfõjén,
legközelebb február 21-én 14–16 óráig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden
hónap második szerdáján, legközelebb március 9-én 9–12 óráig. Tel.:
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyzõ, minden
páros hét szerdáján, legközelebb
február 23-án 8–16 óráig. Tel.:
47/565-202.
Az ügyfélfogadások elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ
Koncz Ferenc, a 11. számú egyéni választókerület országgyûlési képviselõje minden hónap második hetének csütörtökjén – legközelebb
március 10-én – 14 és 17 óra között
várja a személyesen hozzá fordulókat. A fogadóóra helyszíne a Huszárvár út 14. szám alatti országgyûlési képviselõi iroda.

VÁROSI FÕÉPÍTÉSZ
Minden páratlan héten szerdán 10–
13 óra között. Legközelebb február
16-án. Tel.: 47/565-200.

SZERENCSI
VÁROSI ÜGYÉSZSÉG

Ványai

Munkanapokon 9–15 óráig
Vezetõ ügyész: elõzetes idõpontegyeztetéssel fogadja az ügyfeleket.
Tel.: 47/361-630, 362-941.

Temetkezés

SZERENCSI VÁROSI
BÍRÓSÁG

Szerencs, Bekecsi út 1.

Elnök: csütörtök 9–11 óráig.
Végrehajtási ügyintézõ, polgári és
büntetõ iroda, valamint pénztár csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 óráig.
Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.

0-24
óráig.
Telefon: 47/361-906,
20/966-4464.

Stevlik és Társa Temetkezés
3900 Szerencs, Rákóczi út 31.

SZERENCSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Kapitányságvezetõi fogadóóra:
minden hónap elsõ hétfõjén – legközelebb március 7-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendõrkapitányság áldozatvédelmi referense minden hónap elsõ hétfõjén, legközelebb március 7-én 9–12 óráig tart fogadónapot.
Fegyverengedély ügyintézése –
Dankó Anita – hétfõn és csütörtökön
8–15.30 óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.

0-24 órás
temetkezési szolgáltatás.
Tel.: 20/322-8876, 20/992-8119,
ill. 47/362-487.

$

500 forint
kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a
szelvényt 2011. február 18-ig bemutatja a szerkesztõségünkben.
A szelvény az alábbi idõpontokban érvényes:

február 25., március 11.

$

Bajcsy-Zsilinszky úton felújításra váró öreg ház akár üzleti
célra is eladó. Érdeklôdni: 06-30/9982-077.
Árpád úton építési telek eladó. Érdeklôdni: 06-30/9982-077.
Tatai Zoltán út 19. szám alatti részben felújított épület eladó.
Érdeklôdni: 06-30/9982-077.
Használt Suzuki és Opel eladók garanciával, akár hitelre is.
Érdeklôdni: 06-47/563-201.
Kilián téren felújított állapotban 93 m2-es lakás eladó. Érdeklôdni: 06-30/9982-077.
– Tokaj, Jókai u. 5. 3/2. szám alatti garzonlakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 70/457-0962. (3-4)
– Szerencsen a Bethlen G. út 15. szám alatti családi ház
eladó. Közlekedõ, fürdõszoba, nappali, étkezõ, konyha,
spájz, két szoba helyiségekkel, 90 m2-en gázkonvektorfûtéssel. Ár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/953-6728. (3-4)
– Szerencs belvárosában áron alul, sürgõsen eladó külön
bejáratú, két család részére kialakított családi ház. Kisebb
cserét beszámítunk. Érd.: 20/4464-662. (3-4)
– Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház eladó.
Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. Képek:
www.keptar.hu/szilvaa. Érd.: 47/363-282, 70/655-7576,
20/491-4918. (3-4)
– Eladó Szerencsen egy 89 m2-es, teljeskörûen felújított,
gáz-központi fûtéses társasházi lakás alacsony rezsivel, kedvezõ áron. Érd.: 20/966-9748. (3-4)

22
14
28
40
26

– Szerencsen a Hegy utcában, 2. emeleti, gázkonvektoros,
felújított társasházi lakás 8 500 000 Ft-ért eladó. Érd.:
20/9344-759. (3)

– Nyeremény Whirpool, 12 személyes, AAA kategóriás mosogatógép bontatlan, eredeti csomagolásban a bolti ár 80%áért eladó. Érd.: 20/4464-662. (3)

Bontott építôanyagok, terméskô, tégla, cserép, ajtó, ablak,
acélgerendák eladók. Érdeklôdni: 06-30-9982-077.

INGATLAN

Személygk.
Szgk.-utánfutó
Tgk. 3,5 t alatt
Tgk. 3,5 t felett
Tgk.-pótkocsik

– Szerencs, Erzsébet utcában szoba, konyha, fürdõszobás,
gázfûtéses családi ház, rendezett udvarral, jó környezetben
eladó. Érd.: 20/531-7676, 20/226-9484. (3)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERENCSI MUNKAÜGYI
KIRENDELTSÉG
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12 óráig, 13–15 óráig, kedd és
csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11
óráig. Tel.: 47/361-909.

GYÓGYSZERTÁRAK
NYITVA TARTÁSA
Február 7–13.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes):
hétfõ–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfõ–
péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12
óráig. Szerencs: hétfõ–szombat 8–20
óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Február 14–20.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14
óráig. Alba (ügyeletes): hétfõ–péntek
8–17 óráig, szombaton–vasárnap:
8–14 óráig. Szerencs: hétfõ–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Február 21–27.: Centrum: hétfõ–
péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–
11.30 óráig. Oroszlán: hétfõ–péntek
8–16 óráig. Alba: hétfõ–péntek 8–17
óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes): hétfõ–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Címek, telefonszámok:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Oroszlán
gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: 47/361-433. Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/560302, 560-303.

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET
Telefonszám: 47/364-300.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat. Telefonszám: 47/362-255.

KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.:
47/362-817, fax: 561-134.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ és szerda: 8–12, 13–15 óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel.

KISTÉRSÉGI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Hétfõ és szerda: 8–15.30 óráig,
péntek: 10–12 óráig. Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Sírnyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel
kapcsolatos ügyintézés: hétfõ–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken
7.30–13.30 óráig. Családvédelmi
szolgálat: hétfõ: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–
13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.:
47/561-025.

APEH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szerencs: Kossuth tér 1. (Népház).
Tel.: 47/361-864. Hétfõ, szerda és
csütörtök, 8–15 óra
Miskolc: Kazinczy út 19. Hétfõ
8–18 óra, kedd, szerda és csütörtök 8–12 óra, péntek 8–11 óra.

PÉNTEK DÉLUTÁNI ORVOSI ÜGYELET

Miután a központi orvosi ügyelet hétvégén péntekenként 19 órától kezdi meg
a mûködését, ezért ezeken a napokon – eltérõ munkaszüneti napok esetén az
utolsó munkanapon – a szerencsi háziorvosok az öt városi felnõtt körzet valamelyikébe bejelentkezett lakosoknak 14–18 óra között rendelõjükben, 18–19 óráig pedig a lakásukon tartanak sürgõsségi készenléti ügyeletet az alábbiak szerint:
Február 11.: II. körzet (Móré László). Tel.: 47/362-225.
Február 18.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Február 25.: IV. körzet (Spak László). Tel.: 47/361-203.
Sütõ Szilveszter városi szakfelügyelõ fõorvos
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SZABADIDÔ

BORBAN AZ IGAZSÁG
Vízszintes:
1. Az idézet elsõ része. 12. …labda, sportág. 13. Az egyik szerencsi
töltõállomás. 14. Magasba helyez.
15. Középen forr! 16. A mesében Ká
is ez! 17. Vegyjele: Au. 18. … Ferenc, írónk. 20. Mese. 22. Kiejtett
N! 23. Énekhang. 25. Kettõzve: libahang. 26. Újpesti Torna Egyesület. 27. Megfelelõ. 29. Fizikai fogalom. 32. Nemesfém. 34. Ágyból kimászik. 35. Vékonyabb deszka,

névelõvel. 37. Nevetés szavai. 38.
… roll on, kenhetõ dezodor. 40.
Mint, németül (ALS). 41. Los Angeles. 42. Okos (két szó). 45. Késõbb.
47. Ellenben. 49. Oktatásfejlesztési Informatikai Tanácsadó (cég) röviden. 50. Államnak fizetjük. 51. Kemény munkát végez. 53. Tegnap
után. 54. Fél. 56. Kevert RTL! 57.
Részben kerget! 58. … György,
magyar vegyész. 60. Friss. 61. Az
elején tol! 62. Üzem.

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ
MÛSORA
FEBRUÁR
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
22.
23.
24.
25.

AMADEUS Földes ifj. bérlet
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK Katona bérlet
MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
HÉTFÕN HÉTKOR „LERAJZOLOM PERCEK ALATT”
Koltai Róbert önéletrajzi kabaréestje
(kedd) 19 óra:
MENYASSZONYTÁNC Egyetemi bérlet
(szerda) 18 óra:
MENYASSZONYTÁNC Kossuth ifj. bérlet
(csütörtök) 19 óra: HOTEL MENTHOL Bérletszünet
(péntek) 19 óra:
HOTEL MENTHOL Bérletszünet
(vasárnap) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
(kedd) 19 óra:
AMADEUS Bérletszünet
(szerda) 17 óra:
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK
Latabár ifj. bérlet
(csütörtök) 19 óra: MENYASSZONYTÁNC Bérletszünet
(péntek) 17 óra:
PARASZTBECSÜLET – BAJAZZÓK
Laborfalvi ifj. bérlet
(péntek) 19 óra:
(szombat) 19 óra:
(vasárnap) 19 óra:
(hétfõ) 19 óra:

Függõleges:
1. Az idézet második, befejezõ része. 2.
Nulla. 3. Névelõ. 4.
Az egyik csillagjegy.
5. Borsodi település.
6. Fekvõhely. 7. Kevert trió! 8. Kén, foszfor. 9. … Attila, villányi borász. 10. A távolabbi. 11. Menés,
futam. 17. A kutyák
gepárdja. 19. Rádium. 21. Egyenlõ. 23.
Gondolkodás szerve.
24. A bowling rokona. 26. A két pont
neve a német „ä”
betûn. 28. Idõmérõ.
29. Spanyol ex-királyné. 30. Vegyjele:
Ne. 31. Azonos magánhangzók. 33. A
csónakot. 36. Létezett. 38. Beszédhiba.
39. Ókori cserépedény. 43. Kevert
ETO! 44. Olcsó németül. 46. Berhane …, etióp atléta.
48. Kutya. 51. Jelfogó. 52. Indíték.
55. Angol játék. 59. Üres ház. 60.
Magyar Károly. 61. Táv része!
Sz. A.
A január 28-ai keresztrejtvény helyes megfejtése: A fiatal az, akinek
fogalma sincs, hogy a régi szép idõk
az most van.

A helyes megfejtést beküldõk közül Salánki István, Szerencs, Gyár út
5. szám alatti lakos, valamint a megfejtést SMS-ben beküldõk közül a
20/2611-270-es telefonszám tulajdonosa nyert. A nyertesek a nyereményeket a Szerencsi Hírek szerkesztõségében (Szerencs, Népház)
vehetik át. A február 11-ei kereszt-

avagy könnyûzene mindenkinek

IDIOT SIDE:
KÜLDD A MOSOLYOD!
Létezik egy internetes játék, amelyre 5–16 éves kor közötti gyermekek
egy mosolygós fotó beküldésével
nevezhetnek. A programhoz a világ
82 országa csatlakozott. A zenei aktualitást az adja, hogy a verseny szervezôi pályázatot írtak ki elôadók részére: aki teheti, nevezzen a játékhoz készített dallal.
A szerencsi Idiot Side zenekar érdeklôdését is felkeltette az említett
program. A fiúk ugyan már nem játékosként, hanem egy erre az alkalomra írt dallal neveztek. A szerzemény érdekességét adja, hogy a
Nagy Attila pedagógus által irányított Bocskai István Gimnázium énekkara képviseletében Batta Donáta,
Bliszkó Renáta, Petró Dalma, Pocsay
Melinda, Takács Cintia és Takács
Fanni, valamint a bekecsi Rákóczi Ferenc Általános Iskola kórusa – Hegedûs Márta vezetésével – szintén
csatlakozott a produkcióhoz, amely
magyar és angol nyelven is elkészült,

a felvételek pedig Varga Dezsô szerencsi hangstúdiójában történtek.
Az elsô kedvezô visszajelzések
után kiderült, hogy az Idiot Side nóta
olyannyira jól sikerült, hogy szerepelhet a Magyarországon megjelenô
lemezen, amelybôl az internetes játék minden résztvevôje kap majd egy
példányt. A Küldd a mosolyod! címû
szám angol nyelven is elkészült, és
a remények szerint a nemzetközi korongon is hallható lesz, amely 82 ország fiataljaihoz jut el világszerte. Az
Idot Side saját, modern rock-os stílusban megírt dalának szövege Barnie és Major Eszter nevéhez fûzôdik.

AVRIL LAVIGNE
Két évig tartó munka után jelenik
meg az énekes-dalszerzõ Avril Lavigne negyedik stúdióalbuma. A
Goodbye Lullaby várhatóan március 7-étõl kapható. Az énekesnõ
munkáját olyan közremûködõk segítették, mint Deryck Whibley, Evan
Taubenfeld és Butch Walker, vagy
a dalszerzõ-producer Max Martin.

ADRI: ELTÛNNÉK VELED
Az énekesnõ debütáló albumán a
„Szinglik éjszakája”, „Eltûnnék ve-

REJTVÉNYFEJTÕK,
FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének ajándéksorsolásán csak azok
a megfejtések vesznek részt, amelyekhez mellékelték ezt a szelvényt:

ZENEALATTJÁRÓ
Avril Lavigne személyes tapasztalatait osztja meg szövegeiben és zenéjén keresztül, amely a Goodbye
Lullaby albumon sem lesz másként, de az ígéretek szerint a hangzás sokkal nyersebb és organikusabb
lesz.
A What The Hell egy igazi, szabadságot és szórakozást éltetõ szerzemény, míg a Stop Standing There az ’50-es évek lánybandáinak
hangulatát idézi. Az album érzelmek
egész kavalkádját vonultatja fel: Lavigne háláját és köszönetét fejezi ki
a Rocker címû dalban azoknak az
embereknek, akik segítették õt, a
kapcsolatok dinamikusságáról énekel a Push címû nótában, és megmutatja sebezhetõ oldalát a Wish
You Were Here címû szerzeményben, valamint megtudhatjuk a Goodbye címû, érzelmekkel teli dalból, honnan merített erõt ahhoz,
hogy életének egy korábbi fejezetét lezárja, és tovább lépjen a következõbe. Avril Lavigne kitörölhetetlen nyomot hagyott a zenei világban világszerte több mint 30
millió eladott lemezével, nyolc
Grammy-díj jelöléssel és hét kanadai Juno Awards kitüntetéssel. 2002ben robbant be a köztudatba, amikor hatalmas sikert aratott Let Go
címû albumával, melyrõl olyan slágereket ismerhettünk meg, mint a
Sk8r Boi vagy a Complicated. 2004es következõ albuma Under My Skin
címmel látott napvilágot, és a Billboard elsõ helyén debütált, csakúgy,
mint harmadik albuma, a The Best
Damn Thing.

rejtvény megfejtésének beküldési
határideje: február 18. Megfejtésüket
SMS-ben is elküldhetik a 20/9402066 számra.

led” mellett egy különlegesség, az
„Égni veled újra” címû dal is megtalálható, amelyben Adri és Varga
Viktor énekel duettet.
Bemutatkozó albuma, Eltûnnék
veled címmel az elmúlt év novemberében jelent meg. A lemez dalai
a mai, elektronikus popzenét ötvözik a ’80-as évek hangzásvilágával,
egyszóval dögös slágereket hallhatunk egy tehetséges énekesnõ tolmácsolásában. A korong egyik különlegessége az „Égni veled újra”
címû dal, melyben Adri az egyik
legnépszerûbb sztárénekessel, Varga Viktorral énekel duettet. Track
lista: Intro, Eltûnnék veled, Szinglik éjszakája, Nekem is kell, Mit tehetnék mást, Égni veled újra (duett
Varga Viktorral), Balaton, Állj meg
(feat. Deniz), Súlytalan a perc, Rohanó szerelem, Éjfél után, A vadmacska, Jégvirág. Bónusz: Shouldn’t need you (Eltûnnék veled angol verzió), Hey hey baby (Éjfél után
angol verzió). (forrás: magneoton.hu)

JÁTÉK:
Az elõzõ játékunk helyes megfejtése: Nyolcszemközt. A helyes
választ beküldõk közül Hudák Ferencné, Szerencs, Kossuth u. 19.
szám alatti olvasónk, valamint a
megfejtést SMS-ben beküldõ
30/855-9858-as telefonszám tulajdonosa nyert. Nyereményüket
munkaidõben vehetik át a szerkesztõségben. Játékunk új kérdése:
Hol készültek az Idiot Side új számának felvételei? A válaszokat
postai borítékban vagy levele zõlapon juttassák el szerkesz tõségünk címére, és arra írják rá:
ZENEALATTJÁRÓ.
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HOROSZKÓP
ABAÚJSZÁNTÓ ÉS TÁLLYA JUTOTT TOVÁBB

A huszonötödik alkalommal meghirdetett megyei, Dr. Borosi László
teremlabdarúgó-emléktorna térségi
elõdöntõjét január 29–30-án tartották a szerencsi Kulcsár Anita
Sportcsarnokban.

A két csoportban megrendezett viadalról Abaújszántó és Tállya együttesei jutottak tovább.
„A” csoport: Megyaszó – Tarcal 0–
4, Bodrogkisfalud – Abaújszántó 0–
10, Mád – Megyaszó 7–4, Tarcal –
Bodrogkisfalud 9–2, Abaújszántó –
Mád 7–2, Megyaszó – Bodrogkisfalud 3–2, Mád – Tarcal 1–3, Abaújszántó – Megyaszó 10–1, Mád – Bodrogkisfalud 5–2, Tarcal – Abaújszántó 2–4. Végeredmény: I. Abaújszántó 12 p., II.. Tarcal 9 p., III. Mád
6 p., IV. Megyaszó 3 p., V. Bodrogkisfalud 0 p.
„B” csoport: Tokaj – Erdõhorváti 3–
2, Tiszalúc – Szerencs 4–1, Tállya –

A szerencsi együttesnek ez alkalommal a tisztes helytállás jutott.
Mezõzombor 5–2, Szerencs – Erdõhorváti 6–3, Tiszalúc – Tokaj 8–5, Szerencs – Mezõzombor 3–5, Tokaj –
Tállya 1–3, Tiszalúc – Erdõhorváti 9–
2, Mezõzombor – Tokaj 5–3, Tállya
– Szerencs 10–0, Mezõzombor – Tiszalúc 3–5, Erdõhorváti – Tállya 2–

10, Szerencs – Tokaj 4–4 (büntetõkkel
2–4). Erdõhorváti – Mezõzombor 13–
4, Tiszalúc – Tállya 1–3.
Végeredmény: I. Tállya 15 p., II.
Tiszalúc 12 p., III. Mezõzombor 6
p., IV. Tokaj 5 p., V. Szerencs 4 p.,
VI. Erdõhorváti 3 p.

KÉT TALÁLKOZÓN NÉGY PONT

Városunk NB II-es kosárlabdacsapata január 21-én Eger gárdáját fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A találkozó elsõ felének bizonytalankodásai után Gulyás
László játékosai végül harminc ponttal bizonyultak jobbnak ellenfelüknél.

Szerencs: Jakab L. (23/6), Birk L.
(14/6), Szárnya G. (13/3), Kovács S.
(25/15), Endrész T. (8). Csere: Takács
K. (8), Kovács Á. (2), Marton P. (2),
Homoky T. 2 edzõ: Gulyás László.
A negyedek eredményei: I. 14–23,
II. 23–14, III. 24–20, IV. 37–11.
A meccs nehezen indult a házigazdák számára, akik közelrõl és távolról egyaránt szokatlanul sok eredménytelen kísérletet tettek a kosárszerzésre. A védekezésben is megmutatkozó bizonytalanságot kihasználó egri gárda az elsõ negyedet 14–23 arányú vezetéssel zárta és
a második játékrész végéig úgy tûnt,
a házigazdák számára nem sok jót
hoz a találkozó, azonban Kovács
Sándor hárompontos találata megtörte a jeget és a félidõ már 37–37es döntetlennel zárult.
A harmadik negyed kiegyenlített
játékot hozott, mindkét oldalon
sok hibával. Hol az egyik, hol a másik csapat vette át a vezetést. Lassan azonban megmutatkozott a két

gárda közötti tudásbeli különbség,
de ez a pontoknál még nem érvényesült. Jakab László azonban parádés megmozdulással kápráztatta
el a közönséget, amikor a negyed
végét jelzõ sípszó elhangzásakor
félpályán túlról talált be az ellenfél kosarába.
Az utolsó játékrészben már eredményességben is alaposan az egriek fölé kerekedtek a szerencsiek,
amibõl az öt hárompontos dobással Kovács Sándor alaposan kivette
a részét. Látványos akciókkal is
gyûjtögették a találatokat a házigazdák, amiben Jakab László, Endrész Tamás, Birk László és Szárnya
Gábor jeleskedett. A hazai csapat
végül a negyedik negyedben nyújtott teljesítménye alapján megérdemelten nyerte meg 98–68 arányban
a találkozót.
***
A következõ meccset január 30án Hatvanban játszotta a szerencsi
férfi kosárlabdacsapat és egy nehéz
elsõ félidõ után teljesítményben feljavulva végül 65–103 arányban
gyõztek Gulyás László edzõ játékosai.
SZVSE: Jakab L. (14), Birk L. (4),
Takács K. (6), Kovács S. (38/3), Endrész T. (20). Csere: Takács P.–, Szárnya G. 8, Kovács Á. –, Marton P. 9,
Homoky T. 4 Edzõ: Gulyás László.

A negyedek eredményei: I. 20–21,
II. 22–21, III. 13–27, IV. 10–34.
– Nincs praxisunk a vasárnapi
mérkõzésekben, nehezen lendültünk játékba – emelte ki a találkozóról
szóló értékelésében Gulyás László.
– A lelkes hazaiak pedig, mint aki az
életéért küzd, harcoltak és tartották
magukat a félidõig. A második játékrészben védekezési módot váltottunk, ami már önmagában megváltoztatta volna a mérkõzés képét.
Ezzel egy idõben a játékvezetõktõl
is nagy segítséget kaptunk – emelte
ki a tréner – mivel erõsen vitatható,
olykor gátlástalan ítéleteikkel sikerült
felpiszkálniuk csapatunkat. Felgyorsultunk és végre pontosan támadtunk.

SAKKMECCSEK
A város megyei I. osztályú
bajnokságban szereplõ sakkcsapatának tavaszi mérkõzései:
február 13. (vasárnap): Edelényi
VSE II – Szerencsi VSE; március 6. (vasárnap): Szerencsi VSE
– Hidasnémeti VSC; március 20.
(vasárnap): EMSE II. Ózd – Szerencsi VSE. A mérkõzések 10
órakor kezdõdnek. A hazai találkozó helyszíne a Népház
nagyterme.

SIKERES PINGPONGNYITÁNY

Az NB III-as és a megyei I. osztályú bajnokságban szereplõ szerencsi asztalitenisz-csapat egyaránt magabiztos idegenbeli gyõzelemmel
nyitotta a tavaszi idényt.

A megyei gárda január 27-én a
Tiszaújvárosi Eötvös együttese ellen
szerepelt. A kiesés ellen küzdõ házigazdákkal szemben a várakozásnak
megfelelõen nem a gyõzelem, hanem
annak aránya volt kérdéses. A találkozó végül 2–16-os szerencsi sikert
hozott. Egyéniben Tatár Béla és Korály Csaba maximális teljesítményt
nyújtva négyszer, Csorba II. István és
Gazdóf Barnabás háromszor volt
eredményes. Párosban a Tatár– Csorba és a Korály–Gazdóf kettõs egyaránt diadalmaskodott.

Az NB III Észak-magyarországi
„B” csoportjában szereplõ szerencsi gárda január 29-én Sátoraljaújhelyen aratott nagy pontkülönbségû, 4–14 arányú gyõzelmet. Egyé-

niben Korály Tibor nem hibázott,
Stadler Tamás, Filácz Attila és Köllõ András három mérkõzést nyert
meg, míg a Köllõ–Korály páros is
hozta a kötelezõt.

ASZTALITENISZ-MÉRKÕZÉSEK

Az NB II Észak-magyarországi régió asztalitenisz „B” csoportjának tavaszi hazai mérkõzései: február 12., 11 óra: Szerencs – Ózd II., február 26.,
11 óra: Szerencs – Tiszaújváros III., március 26. 11 óra: Szerencs – Sárospatak, április 9. 11 óra: Szerencs – Holcim, április 30. 11 óra: Szerencs –
HMÖ Eger.
A B.-A.-Z. megyei férfi asztalitenisz-csapatbajnokság tavaszi mérkõzései:
február 5.: Szerencs II – Diósgyõri Sólymok, március 5.: Szerencs II – Sajókeresztúr, március 26.: Szerencs II – MISI, április 2.: Szerencs II – Sárospatak II, április 9.: Szerencs II – MEAFC II.
A találkozók kezdési idõpontja 10 óra, a felek megállapodása alapján 17
óra is lehet. Mindkét csapat hazai mérkõzéseinek helyszíne az általános iskola Rákóczi épületének tornaterme.

február 11. – február 25.

Kos (III. 21. – IV. 20.)
Minden és mindenki fontosabb Önnek, mint saját maga,
– mások igényeit hajlamos a
saját szükségletei elé helyezni.
Munkahelyén nagyon odafigyel a munkatársaira, és érzelmileg is nyitott feléjük. A segítõkészsége meghozza az eredményét,
hosszabb távon is mûködõ, jó munkakapcsolatokat alakíthat ki. Érdemes tudatosan
odafigyelnie rá, hogy Ön is lazíthasson néha
egy kicsit. Ha üzleti tárgyalása adódik, akkor
ne tegyen engedményeket, amelyeket késõbb megbánhat. Gondolja végig alaposabban, hogy mit ígér másoknak. Az ígéreteket
nehéz lehet betartania.

Mérleg (IX. 24. – X. 23.)
Most a konfliktusok megjelenhetnek az életében, csak
azt gondolja jónak és követendõnek, ami az Ön fejében
született meg. Meg is tesz mindent annak érdekében, hogy munkatársai, vagy családtagjai kövessék az Ön alapelveit. Nem
jellemzõ Önre, hogy erõszakos lenne másokkal, de addig beszél, amíg meg nem
gyõzi õket. Ne ártsa bele magát olyasmibe,
ami nem az Ön dolga. Ne avatkozzon bele
a munkatársak, családtagok vitáiba. A vége
az lesz, hogy mindenki Önre haragszik
majd. Ha olyan irányba terelgetné az eseményeket, ami mindenkinek megfelel,
akkor hasznosan cselekszik.

Bika (IV. 21. – V. 20.)
Temperamentumos hangulatban van, ami elõnyös, ha
meg szeretné védeni az álláspontját, de hátrányos, ha a
munkatársakkal akar együtt dolgozni. Lehet,
hogy csak a saját véleményét hajlandó irányadó elvként elismerni, ezért lehet nehéz,
hogy kompromisszumokat kössön. A családtagjaival is lehet néhány vitája, elõfordulhat, hogy a nézeteik szembekerülnek
egymással. Ha leülnek beszélgetni, akkor is
nehezen egyeznek meg a megoldásban.
Önnek is kell kompromisszumokat kötni! Ha
tudatosítja magában, hogy engednie kell,
akkor könnyebben megy majd az alkalmazkodás!

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
A munkahelyén makacs
hangulatban van, nem nagyon
tudja elviselni, hogy munkatársai másképpen, más tempóban dolgoznak. Különösen akkor zavarja az
ilyesmi, ha együtt kell dolgozniuk, és folyamatosan megélnie, hogy kizökkentsék a saját
ritmusából. Érthetõ, hogy feszült, sõt egy idõ
után a dühét sem nagyon tudja elrejteni. A
magánéletben végtelen gyengédségre vágyna, de itt sem jön össze a lelki egymásra hangolódás. Gyengédség helyett kedvese
erõteljes érzékiséggel közeledik önhöz. Elõfordulhat, hogy nem azt kapja, amire szüksége van. Legyen megértõbb.

Ikrek (V. 21. – VI. 21.)
Akaratos hangulatban van,
ami nem segíti elõ, hogy
együtt tudjon mûködni másokkal. A munkahelyén is tapasztal feszültségeket, és megélheti, hogy
megjelenik a széthúzás a közösségben, ahol
most amúgy is nehezebben találja meg a helyét. A magánéletben azt tapasztalhatja,
hogy partnere nem úgy látja a mindennapi
ügyeket, ahogyan azt Ön szeretné, és bárhogyan is akarja, hogy önhöz idomuljon, ez
nem sikerül. Ha nyitott, és meghagyja a szabadságát, akkor könnyebb dolga lesz. Nem
hajlik a toleranciára – ezért érdemes tudatosabban odafigyelnie másokra.

Nyilas (XI. 23. – XII. 21.)
A munkahelyén kiszámíthatatlanul alakulnak a viszonyok.
Nem látja át, hogy ki, melyik
feladatért felelõs – talán a
munkatársak sem tudják, hogy mi a dolguk.
Próbáljon meg egy kis rendet teremteni, legalább a saját munkája tekintetében. Magánéletében kedvese rendkívül sértõdékennyé
válik, és ráadásul teljesen ok nélkül. Megpróbál viccesen közeledni hozzá, de a
humor nem jut el hozzá, sõt vérig sértõdik.
Vigyázzon, nem illik szerelme elõnytelen tulajdonságain humorizálni. Ez valóban sértõ
lehet. Ha kedvese sértõdékeny, akkor a béke
érdekében bánjon vele finomabban.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)
Makacs hangulatban lesz, a
magánéletében és a munkahelyén is csak azokat a gondolatokat tudja elfogadni, amelyek
az Ön fejében születtek meg. Észre sem
veszi, hogy bemerevedett a szokásrendszere,
a hajlékonyság most nem jellemzõ önre. Érdemes lenne tudatosan kezelnie a témát – ha
azon kapja magát, hogy mereven ragaszkodik az elképzeléseihez, akkor vizsgálja meg,
hogy tényleg célravezetõ-e ez a megoldás.
Próbáljon meg diplomatikusabban viselkedni és fogalmazni. Tudatosítsa önmagában, hogy az eredményekhez szüksége van
másokra is.

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Túl sok feszültséggel kerülhet szembe a napokban, és ez
idegessé, nyugtalanná teheti.
Olyan apróságok miatt veszekszik másokkal, amelyeket máskor észre sem
vesz. Amikor már nyugodt és elgondolkodik
a történteken, akkor nem is nagyon érti,
hogy miként alakulhatott ki a konfliktus.
Most érdemes körültekintõbben közlekednie. Sajnos hajlik rá, hogy indulattal kezelje
a feszült közlekedési helyzeteket. Párkapcsolatában megélheti, hogy partnere is türelmetlenebb önnel, mint máskor. Ha Ön is
nyugtalanabb, és kedvese is türelmetlenebb,
akkor ideje pihenniük! Csináljanak közös
programot!

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)
Ön határozott, könnyedén
megvédi az álláspontját, de
nehezebben tud a munkatársaival együtt dolgozni. Lehet,
hogy csak a saját véleményét hajlandó elismerni, nehezen köt kompromisszumokat.
A családtagjaival is lehet néhány vitája, ha
meg is próbálják rendezni a konfliktust,
akkor nehezen megy. Igaz lehet a napokban, hogy a szexre sokkal fogékonyabb.
Töltsön minél több idõt kedvesével. Az
sem hátrány, ha elutaznak néhány napra,
és mindent megbeszélnek. Adjanak teret a
romantikának. A feszültséget le lehet vezetni. Ennek jó módja a mozgás. Sportoljon végre.

Vízöntõ (I. 21. – II. 19.)
Itt az ideje, hogy önbizalomra tegyen szert. Sok kihívásban, feszültségben lehet
része, – szüksége lesz az önmagába vetett hitére. Szinte minden kapcsolatában megélheti a súrlódást, ami egészen
váratlanul érheti. Arra kell törekednie, hogy
képviselni tudja az érdekeit, de közben érdemes kompromisszumot is hoznia. Így születhetnek meg a legjobb megoldások,
amelyek mindenkinek megfelelnek. Ha úgy
érzi, hogy dühös, akkor sétáljon egy nagyot,
így lehiggadhat majd. Fontos a humorérzék.
Segít a konfliktusokat kezelni. Ne adja át
magát a dühnek.

Szûz (VIII. 24. – IX. 23.)
A munkahelyén türelmetlenebb, csak a legfontosabb teendõire koncentrál. Nem sokat
törõdik munkatársai lelkével,
erre már nincs is igazán energiája. A magánéletében nehezebben hangolódnak egymásra kedvesével, nem illeszkedik a
hangulatuk. Amikor Ön kedves, akkor Õ
morcos, és ez idõnként fordítva is igaz lehet.
Nagyon fontos a türelem, próbáljanak meg
segíteni egymásnak. Kérdezze meg kedvesét,
hogy mit segíthetne neki. Így helyreállhat a
béke. Az empatikus hozzáállás sokat segíthet. Ha nincs ereje odafigyelni kedvesére,
akkor kérjen elnézést.

Halak (II. 20. – III. 20.)
Most sokat tehet azért, hogy
munkája és egzisztenciája
megfelelõen mûködjön. Mindössze annyit kell tennie, hogy
végiggondolja a céljait, és ennek megfelelõen alakítania a viselkedését, hozzáállását.
Sok mindent elérhet, de ennek megvan az
ára is: sok energiát kell mozgósítania. A magánéletére jobban oda kellene figyelnie,
nem sok ideje juthat mostanában kedvesére.
Azt hiheti, hogy már nem túl érdekes az Ön
számára, és ennek megfelelõen csalódottá
válhat. Ne hagyja Õt szomorkodni. Tegyen
képzeletbeli idõutazást a jövõbe. Nézze
meg, hogy hol akar tartani pár év múlva.
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UNESCO-JELENTÉS: NEM AZ ERÕMÛRE

Nyilvánosságra hozta a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság az
UNESCO és az ICOMOS szakértõi által készített jelentés legfontosabb megállapításait, ajánlásait. A nemzetközi
szervezetek missziója az elmúlt év
õszén tanulmányozta a tokaj-hegyaljai kultúrtáj állapotát, valamint azt,
hogy a Szerencsre tervezett szalmatüzelésû erõmû milyen hatással lehet
a világörökségi helyszínre.
Az UNESCO-ICOMOS megbízottai
szerint nem szabad a szalmatüzelésû
erõmûvet a Szerencstõl keletre esõ területre telepíteni, mert a létesítmény súlyos, negatív hatást gyakorolhat a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékeire. A jelentésben szerepel, hogy a szalma begyûjtése nem történhet a világörökségi helyszínen, annak védõövezetében, sem pedig a
Bodrogköz és Taktaköz árterületein, illetve ahonnan a begyûjtési útvonalak
az elõbb felsorolt területeken haladnak
át. A Bodrogközt és a Taktaközt pedig be kellene vonni a világörökségi
védõövezetbe, hiszen ezeknek a területeknek köszönhetõek az aszúsodáshoz szükséges ködök.
A misszió véleménye szerint javítani kell a világörökségi helyszín védelmét annak érdekében, hogy a kiemelkedõ egyetemes értéket hordozó sajátosságok fenntartására irányuló célkitûzései tükrözõdjenek az országos és
helyi terület- és településrendezési tervekben. Fontosnak tartják a bányászati
tevékenység szabályozását a magterületen és annak védõövezetében egyaránt. A helyi épületekhez szükséges
alapanyagot kitermelõ kisebb kõfejtõk
régóta fennálló hagyomány folytatásának is tekinthetõk. Azonban az útépítéshez szükséges felszíni bányák
nagymértékben befolyásolhatják a tájképet. Ezeknek a szakértõk szerint
nincs létjogosultságuk, és nincsenek
összhangban a világörökségi kezelési
tervben foglaltakkal.
A közlekedés fejlesztését úgy kell stratégiailag megalapozni, hogy az ipari
és nehézgépjármû-forgalom káros hatásaitól mentesíteni kell a világörökségi terület településeit. A térségben további útszélesítések ne történjenek.
A misszió fontosnak tartja a nemzetközi védelem alatt álló magyarországi helyszínek védelmének biztosítását akár egy külön világörökségi törvény megalkotásával, hogy bármilyen
fejlesztési szándék esetében figyelembe kelljen venni annak lehetséges hatásait a kiemelkedõ egyetemes értékeket hordozó jellegzetességekre.

– A szalmatüzelésû erõmû ügye a
kezdetektõl túlmutat
Szerencsen – emelte ki lapunk érdeklõdésére Koncz Ferenc polgármester
(képünkön). – Azt,
hogy megépüljön-e a létesítmény, nem
lehet kizárólag városi szinten meghatározni, a döntés még csak nem is az
országban, hanem az UNESCO-ban
dõl majd el. Amennyiben a nemzetközi szervezet támogatja a város határában az erõmû megépítését, akkor
azt örömmel fogadjuk, ha azonban ezzel ellentétes álláspont születik, akkor
ezt is tudomásul vesszük. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a világörökségi értékek megõrzése iránt, de
ugyanilyen fontosnak tartjuk a térségbe illeszthetõ munkahelyteremtést. Ha
ezt nem valósíthatjuk meg a szalmatüzelésû erõmûvel, akkor megtesszük
majd szigetelõanyag-gyárral, vagy napkollektorokat elõállító üzemmel. A
munkaidõm egyharmadát azzal töltöm,
hogy befektetõket csalogassak a városba
és ez a jövõben sem lesz másként. Szerencs Hegyalja kapuja, ahová napjainkban katasztrofális körülmények között lehet eljutni. A 37-es számú fõutat Gesztelytõl a városig a burkolatmegerõsítés mellett kétszer-kétsávossá
kell szélesíteni. Ez az idegenforgalmi
vállalkozásoknak, a borászatoknak, a
térségben mûködõ és a jövõben ide telepedõ iparágaknak a közös érdeke.
– A Tokaj-Hegyalja Fejlõdéséért
Szövetség, a térség
szõlész- és borászegyesületeinek a
képviseletében örül
annak, hogy végre
megfelelõ súlyú
nemzetközi szakemberek is megerõsítették azt a 2007-tõl hangoztatott véleményt, hogy vannak olyan
ipari beruházások, amelyek egyszerûen
nem valók egy borvidékre, egy világörökségi kultúrtájba, az erõmû-beruházások pedig, az ismertté vált
UNESCO-misszió jelentése szerint is
ilyenek – emelte ki érdeklõdésünkre
Takács András (képünkön), a civil
szervezet ügyvivõje.
A térségben nagyon fontosak a
munkahelyteremtõ beruházások, amelyek összhangba hozhatók a borvidéki jelleggel és a világörökségi címmel. Jelentõs elõrelépés lenne a tervezett világörökségi törvény mielõbbi
parlamenti elfogadása, amely TokajHegyalja számára lehetõvé tenné egy

eddiginél egységesebb térségfejlesztési stratégia kialakítását – amely például a Balaton vagy a Tisza-tó esetében már megtörtént –, annak érdekében, hogy a borvidék végre gazdálkodni tudjon a világörökségi cím nyomán elérhetõ társadalom- és gazdaságfejlesztési lehetõségekkel, különös tekintettel a munkahelyteremtõ képesség növelésére.
A borász közösség bízik abban –
emelte ki Takács András –, hogy a jövõben egy aktív és közös munka indul el
a térség önkormányzatai és helyi szereplõi közt, annak érdekében, hogy a
fenti térségfejlesztési folyamat elinduljon, mihamarabb – munkahelyekben
is mérhetõ – eredményeket hozzon, és
ehhez minden segítséget meg is adunk.
Voltay Géza, a
BHD Hõerõmû Zrt.
igazgatóságának
tagja (képünkön)
szerint a szakértõk
által összeállított jelentés rendkívül súlyos megállapításokat tartalmaz, amelyek alapos tanulmányozást igényelnek. – Keressük a
személyes találkozás lehetõségét Szerencs polgármesterével, hogy mielõbb
tisztázzuk a jelenlegi helyzetet és a további lehetséges lépéseket – ismertette Voltay Géza, aki hozzátette: a véleményük továbbra sem változott, vagyis a térségben szeretnék a szalmatüzelésû erõmûvet megvalósítani, de
a jelek nem erre mutatnak.
Takács Zoltán, a
Szerencs és Térsége
Fejlõdéséért Egyesület elnöke (képünkön) szerint rövid idõn belül két
súlyos csapás érte a
várost. Az elsõ a cukorgyár bezárása volt, a második pedig a szerencsi erõmûvet elutasító
UNESCO-ICOMOS jelentés. Ez az ellentmondásos és elfogadhatatlan jelentés a jelen és jövõbeli iparfejlesztési elképzelések meggátolását célozza,
holott a korábbi kifogások – környezeti terhelés, forgalomnövekedés –
gyakorlatilag megszûntek az említett cukorgyár bezárása miatt, és amelynek a
100 éves mûködése alatt is kiváló borok készültek Tokaj-Hegyalján. Az elmúlt idõben is tenyészett a botrytis,
megalapozva az aszúborok kiváló
minõségét. A jelentés Szerencs és környéke lehetséges fejlesztéseit blokkolja, így városunk a világörökség áldásai helyett csak a hátrányokat érzékeli – fogalmazott Takács Zoltán.

ÚJRAÜTEMEZTÉK AZ ÚTREKONSTRUKCIÓT

Az átkelési szakasz felújítása során több probléma is felmerült.
A 37-es számú fõút Szerencs átkelési szakaszának rekonstrukciójáról történt egyeztetés február 3-án a polgármesteri hivatalban. A megbeszélést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ

(NIF) Zrt. kezdeményezte annak érdekében, hogy a beruházó a helyi önkormányzat által 2010-ben több alkalommal jelzett, a kivitelezést érintõ
mûszaki problémákkal kapcsolatos

álláspontjáról és a megoldási lehetõségekrõl tájékoztatást nyújtson. Kiss
Attila alpolgármester a tanácskozáson
kiemelte: minden olyan kérdést, amely
a városban élõk életminõségét, közlekedésbiztonságát negatívan érinti, orvosolni kell a jövõben. Ilyen feladat
a 37-es számú fõút melletti, úgynevezett Keleti ipartelepre a gyalogos és
kerékpáros közlekedés biztosítása.
Nágel Béla, a NIF Zrt. projekt-irodavezetõje a kivitelezési munkálatok
2011. évi ütemezésére, illetve a várható befejezésre irányuló kérdésre válaszolva ismertette: jelenleg még tartanak az egyeztetések és legkorábban
február végén tudnak a fejlesztés további menetérõl részletes tájékoztatást adni. Az önkormányzat a projektgazda által ígért közleményt a Szerencsi Hírek közéleti lapban és a város honlapján is közzéteszi.

A VÁROSBAN SÉTÁLVA…
HAJNALI CSÕTÖRÉS

Igencsak meglepõdtek a Szerencsen és környékén élõk február 4én hajnalban, amikor a földhivatal
melletti Lajos közben eltört egy 300
milliméteres azbesztcement vezeték és emiatt szinte az egész városban vízhiány keletkezett.
A fõvezeték sérülése miatt az Árpád-hegyi víztározóból mintegy
900 köbméternyi víz zúdult a település utcáira. A kora reggeli órákban Szerencs, Bekecs, Legyesbénye
településeken hiába nyitották meg
a csapokat az emberek, más helyeken jelentõs nyomáscsökkenés
volt tapasztalható. Mivel a golopi
rendszerbõl folyamatos volt a víz átvétele, így az Ondi út környékén
élõk szinte semmit sem tapasztaltak a történtekbõl.
A hegyi tározóból lezúduló víz
hatalmas mennyiségû hordalékkal
terítette be a Kossuth utca alsó szakaszát és a Kossuth téri keresztezõdést. A szolgáltató igyekezett minél elõbb kijavítani a hibát, így a
délutáni órákra a felsorolt településeken helyre állt az ivóvízellátás.

A GYÁRI KERTBEN

és Huszárvár utca felújítása. A kivitelezõ a hideg idõ ellenére is dolgozik a területen. A munkák érintik a néhány éve, ugyancsak pályázati pénz felhasználásával felújított várkertet is, amelynek füves
területei, illetve a vár északi és déli
kapuja elõtti díszburkolat több helyen sérült. Bízunk benne, a beruházás végére minden a helyére kerül, és Szerencs zöldterülete is újra
régi pompájában várja majd az
arra sétálókat.

GIDRES-GÖDRÖS
SZERVIZÚT

Az elmúlt hetek idõjárása, a fagy
utáni hirtelen olvadás tette indokolttá, hogy foglalkozzunk a Szerencs belterületén húzódó, 37-es
melletti szervizúttal. Az egyébként
is rossz állagú, burkolat nélküli
szakasz állapota a fõút felújításának
idõszakában tovább romlott, s félõ,
hogy a plusz fokok beköszöntével
hamarosan szinte járhatatlan lesz.
Ez nem csak az ott lévõ üzleteknek
és vállalkozásoknak fontos, hanem
a lakosság miatt is, akik ugyanúgy
fizetik a közterheket, mint akik ingatlanukból aszfaltozott útra hajthatnak ki.

MEGSÜLLYEDT
ÚTBURKOLAT

A nevelési intézménybe naponta járó szülõk hívták fel a figyelmünket a Gyári kert képen is látható kátyújára. A gödör az idén télen alakult ki. A telep lakói mellett
talán a bölcsõdébe és óvodába járó
gyermekek és szüleik is megérdemlik, hogy mihamarabb megszûnjön az úthiba.

KI ÁLLÍTJA HELYRE
A KÁROKAT?
Mint arról lapunkban is beszámoltunk, az elmúlt év végén kezdõdött meg a Norvég Alap támogatásával többek között a Rákóczi-vár

Az elmúlt év tavaszán nagy volt
a teherautó-forgalom az Ondi úton.
A nem sokkal korábban felújított útszakaszt is igénybe véve került ki a
cukorgyár bontásából származó törmelék az egykori kõbányában lévõ
szeméttelepre. Olyan teherkocsik
jöttek-mentek, feltehetõen külön
engedéllyel több héten át az Ondi
úton, amelyeknek az erre haladását nagy tömegük miatt jelzõtábla
tiltotta. Ezzel önmagában nem is
volna probléma. Azzal azonban már
igen, hogy ebben az idõszakban a
felfelé haladó sávban több helyen
is megsüllyedt az úttest, hullámvasúthoz hasonló élményt okozva
az autósoknak. Az új burkolat is
megrepedt, ami miatt félõ, hogy ott
elõbb-utóbb kátyú is keletkezik.
Feltehetõen nem bizonyítható, hogy
mi okozta a süllyedéseket, de az bizonyos, hogy a megszüntetésük intézkedést igényelne.

SZERENCSI HÍREK közéleti lap. Tájékoztatjuk tisztelt elõfizetõinket, olvasóinkat, hogy a Szerencsi Hírek legközelebb 2011. február 25-én jelenik meg, lapzárta az ezt megelõzõ hét utolsó munkanapján 10 óra.
Szerkesztõség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház.) Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. Telefon: +36(47)561-180. Fax: +36(47)361-527. Ügyelet: +36(20)340-6089. SMS-számunk: +36(20)940-2066.
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HIRDETÉS

MÛSZAKI VIZSGA, SZGK., TGK.

A TÉRSÉG LEGOLCSÓBB VIZSGABÁZISA.*
AKÁR 1 NAP ALATT, AKÁR JAVÍTÁSSAL IS, AKÁR SZÁLLÍTÁSSAL IS.
(HÁZTÓL HÁZIG)
EREDETISÉGVIZSGÁLAT, BIZTOSÍTÓS
KÁRRENDEZÉS.
MÁRKAFÜGGETLEN
GÉPJÁRMÛJAVÍTÁS
(SZGK., TGK.)
ÚJ ÉS HASZNÁLT
SUZUKIK GARANCIÁVAL
Az Ön márkakereskedése: Szerencsi AUTÓ Kft. 3900 Szerencs, Gyár u. 9-11.

Tel.: 47/563-201, 563-202. Fax: 47/563-207. Mobil: 30/9982-077
E-mail: postmaster@suzukiszerencs.axelero.net. Honlapunk: www.suzukiszerencs.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17., szombat 8–12.**
* Részletek a márkakereskedésnél. ** Ha Ön ettől eltérő időpontban szeretne meglátogatni, mobilszámon egyeztessen.

PANZIÓ

Rácz Kft. 3900 Szerencs, Rákóczi út 110.
Tel.: 47/362-653, 20/9374-084

Szerencs, Gyár út 13.
(A Mol-kút mellett)

Royal

Két-, háromés négyágyas szobák
rövidebb és hosszabb
távra kiadók!

Angol használtruha-kereskedés
Szerencs, Rákóczi út 47.

Tel.: 30/3700-382
Egy kis
hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK
Csontos hosszúkaraj
Rövidkaraj
Comb csont nélkül

1059 Ft/kg Szendvicssonka
1149 Ft/kg Parasztkolbász
959 Ft/kg Májas hurka

999 Ft/kg
939 Ft/kg
599 Ft/kg

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:
Parasztmájas
829
Karajsonka aszalt szilvával
1429
Csontos tarja
939
Lapocka csont nélkül
989
Dagadó
909
Oldalas
799
Juhbeles virsli
899
Nyári turista
799
Rakott fej
729
Cserkészkolbász
1399
Lángolt kolbász
799
Vastagkolbász
1399

859
Ft/kg Sütnivaló kolbász
Füstölt sertéskolbász
604
539
Ft/kg Füstölt sertésfej
Ft/kg Füstölt tarja csont nélkül 1049
Ft/kg Füstölt csülök
699
Ft/kg Füstölt, darabolt comb 1499
Ft/kg Füstölt húsos csont
499
Ft/kg Füstölt láb
429
Ft/kg Erdélyi szalonna
799
Ft/kg Császárszalonna
899
Ft/kg Kenyérszalonna
699
Ft/kg Sertészsír
429
Ft/kg Sertéstepertõ
1429

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!
Termelõi friss tojás M-es,
10-es, dobozolt 279 Ft/doboz

Termelõi tej magas
zsírtartalommal
170 Ft/liter

Az akció 2011. február 11-étôl a módosításig érvényes!
Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, szombat 7–12 óráig.

kiárusítás
február 14. és március 5. között

–50%
Márkás cipôk, csizmák, téli kabátok, dzsekik
Igniker Kft.

A Szerencsi Televízió
az interneten:

www.szerencsitelevizio.hu
A Szerencsi Hírek
következô száma
2011. február 25-én
jelenik meg.
Lapzárta: február 18.,
10 óra.

HA KÜLÖNLEGES
AJÁNDÉKOT SZERETNÉL,
NÁLUNK MEGTALÁLOD!
GYERE EL HOZZÁNK!
VALENTIN-NAPI
AJÁNDÉKOK – BALLAGÁSI
TARISZNYÁK KÉSZÍTÉSE
(AKÁR HÍMZÉSSEL,
CSOPORTFOTÓVAL IS)
NÉVRE SZÓLÓ PÁRNÁK  DÖGCÉDULÁK
 PLÜSSJÁTÉKOK  BÖGRÉK, PÓLÓK
ÉS A TE FANTÁZIÁD – MÁRIS KÉSZ A REMEKMÛ
 PATCHWORK  GÉPI HÍMZÉS
– BÁRMILYEN MOTÍVUMMAL, RÖVID IDÔN BELÜL


Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–12 óráig, illetve 13–17 óráig, szombaton 8–12 óráig
Tel.: 47/361-091, 30/237-3120

